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.بوشنصفي
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الفانى8الملحق

المشرفةالكعبة
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607....................،....،............................................................................كاملاالانجليزيالنص-
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ومؤسسهاطهسلامعقواللآليفيةليونانيةوا
الأماسيةبالأعمالفسرد-
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الكتابقراءةثتل

لناشراتم!لىيرمق

بالآخر،التضحية"حقالقيمكتابهفيالقكش""منيروالباحثالكاتبيقول

:"الجماعيةوالإباداتأمريكا

عنكتابهالسابز!العدلوزير3!كلة*لأحط+دةاتأكلاركرمزييضدرأن"قبل

+4ح30!+،؟+أ،6!ع:اد3."!3؟!،قتأ*أ(4ح)،العراقعلىحربهافيالإئسائيةضدأمريكاجرائم

حواليبقتلالآباثيوشركاؤهاالمتحدةالولاياتتوجتهاالتيالجرائملهذهواتتفصيلوفيهالاته،أ

الفرقةكانتالبقاء(.ومقوماتالحياةأسبابلكلالمتعمدالندميربعدومرضأجوعأعراقيمليوني

تصفأناشيدكتابووزعتأنتجتقد()الأمريكيةوالسبعونالسابعةالقتاليةالجوية

الأفاعي""خدن.القميء"."المتوحشهذاوتنذر،""الخليجفيالفرقةستفعلهمافيه

نحنأمايخلق"الله:تقولبخاتمةالأناشيدهذهأحدي!هيفيمال!باد،ةيستعدبأن

كريستوفريصفهكماوالكناب."!اا*4ح3ح*(ح6ح"(لماح3حي*أحابختثفنحرق

وشتائموتشهيرتشنيعومعظمه.والفحشالساديةمنخليط+4ح*"4*هةفيهيتشنس

."و"أفاعداو"جرذان"و"حشراتمنحطةأعراقأنهمباعتباروالمسلمينللعرببذيئة

الأكبرإالجدبوشلجورج"..محمد."حياةكتابمنبالتاكيدمقتبسةبذاءاتوهي

فيمحمدوالنبيوالمسلمينالعربعنكتبماأشنعيضمالذي(1736-1859

3ا+حاس؟آح51ا!5ا65ا"ح35:4لا84!3آه6أ،ح*!-كنابهفيح!2ءعقلا!54)انظر.المتحدةالولايات

مكتبةفيوموجود،ا!!لاعاممطبوع7والكتاابمأع"ه1501)3+،3"4مه1أ6!سح"هأ2!س"ا1\أع3،6ا.غاأك،*ا؟.في

:الرؤى"واديكتابويعتبر.القديمالعهدأسفارشروحفيالكتبعثراتبوشولجورج.الكونفرس

الصهيونيةمحطاتأبرزمنلوا)!ال527:؟اهبم!أ520"ا!!س!2لأع"ه!013)523)حإسرائيلرميمإحياء

"إمبراطوريةوتدميرفلسطينفيالعالميهودتجميعأجلمنالعملضرورةإلىالداعيةالأمرييهة

العربعلىالوسطىالقرونوأوروبيوالصليبيونيطلقهكانالذيالاسمهو"و"السارازن."السارازن

.(4!آ-3؟)صتحقيرأ(رعاياهمبعضعلىيطلقونهالرومانوكان.والمسلم!ت
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الملمينامبراطوريةومؤسصالإسلاميالدينمؤس!ىلج!زمحمد6

بوش()جورجالمؤلفكتبعنللبحثحافرا"الغكشداذكرهماشكلوقد

المصادرعنالكشفبهدفا!رب،والقراءللباحثينلتقديمهافيهاالنظروإعمال

الأمريكي،الغربفكرفيمتطرفتياريمارسهاالتيوالعنصريةوالحقدللكرهالأساسية

نألناانضحوقد.ظالمةلحملةالآنويخضعهم،بالتطرفوالمسلمينالعربيصف

الحدالفيبارعأواعظأكانحيث،الكلاسيكيةالدراساتفيمركزهأهميةرغمالمؤلف

والآدابالعبريةاللغةفيوأستاذأ،بولسإنديانافيالكنائسلإحدك!وراعيأ،والمناظرة

دراساتفيمعظمها،المجالهذافيمؤلفاتقائمةولهنيويوركجامعةفيالشرقية

الدراساتتتناولهفلموأهميتهتأثيرهمنوبالرغم،والمسيحياليهوديالمقدسالكتاب

فينقد!طالذيهذاكتابهإنبل،الاستشراقموضوعتناولتالتيالعربيةوالأبحاث

(،830منذالأصليةلغته)فيمراتثلاثطبعهأعيدقدمرة،لأولهذهالعربيةترجمته

)أمريكا(الوليدةالدولةتطلعمعالمتزامنالدينيالخطابتأسيسإلىالإتجاهقورةفي

فقد،العرقيالتفوقعلىقائمة،عالميةكامبراطوريةنفسهاتأسيسإلىتطمحالتي

عقيدةمدلولعلىئركزتكوينهارافقالذيوالدينيالفكريالخطابأدبياتكانت

القارةشعوبلابادةفذمالذيالمسوغوهوالمختار""الشعبوعقيدة"المتجلي"القدر

إبادته،تجبمنحطكشعبوقدموهم"الحمر"الهنودعليهموأطلقوااستعمروهاالتي

تفكر،ولاتعقللاوحوشالهنود()أيأنهممبكروقتفياعتقاداتبينهموسادت

أشهربمنواحدوكان(60عس)العكشوزوجاتهمأبناءهمويأكلونبعضها،وتأكل

نإقالبوش(جورجللمؤلف)معاصرأ1855عامفيهولمز"وليفر"أعصرهأطباء

اصطيادوانالأبيضر،العرقتلوثدونللحيلولةالضروريالحلهوالهنودإبادة

الله.صورةعلىف!لأالإنسانيبقىلكيلازمةأخلاقيةمهمةالغاباتفيالوحوش

للعالم.وقدمتهالأمريكيةالسينماافلامترجمتهالذيالمعنىوهو(6ة!ر)العكش

إنه.والمسلمينالعربنحنلنا،83ا3عاممنذالكتابهذامؤلفبوشجورجوقدمه

السينمائيالإعلاميالخداعآلةفيتقديمهويتموالجراد،الهواممنأمةبأننايصفنا

ونرضبالاحتلال،الآنالواقععلىتفعيلهويتم،الماضيالقرنأوائلمنذالأمريكي

وفكرهامعتقداتهاعلىالحظرفرضومحاولة،الأمةهذهمقدراتومصادرةالهيمخة

الإسلامي.العربيالنظاموتذويبانظمتها،وتغيير
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الناشرهنتصدير

كانحيث،فأثمرتبذوره"الصهيوني"الدمإرقىنيذرالأيامهذهوفيالآن

مدروسوسياسيدينيتوجهوفقالقديمالعهدأسفارئفسرالكتابهذامؤلف

تعليقهفيئبشريعلونكا"موشيهالاسرائيليالجيشأركانرئيسهوفها.لهومخطط

يلي:بماالآتي.المستقبلوآفاق2!3سنةأحداثعلى

إسمهشيءيوجدلا.عربيعالمعننتكلمنعدلم.عربيعالمهناكيعد"لم

مجالمنافيأنيعرفوالجميع.الخاصةمصلحتهمنهملكللاعبونهناك.عربيتحالف

مرتبطايكونأنعليهالكبيرةالقريةمنآجزئعتبرأنيريدمنكل،القطبالآحادي

..(2و!3ديسمبر27الانباء)وكالات.آخر"حلفأيلهوليس،المتحدةبالولايات

وكان،،776سنةالامريكيالاستقلالاعلانبدايةمعوشبالمؤلفترعرعلقد

عقلانتا،خطابهايكونأنلابدثورةوكأي.عاليةنبرةذامؤثرمطاغيأالدينيالخطاب

عنالكنيسةسلطةلفصلبأفكارنادتالتيالفرنسيةالثورةقيامذلكبعدوتزامن

معادينآخريندعاةأفكارأيدىعلىلذلكالصدىرجعوتمثل،السياسيةالسلطة

"امبراطوريةالتقليديالديناعتبرالذيبالمر""إلياهوأبرزهمكانالكنبسة،لأفكار

"الجمعيةمثلمدنيةوأنشطةومؤسساتجمعياتجهودعبرالردوجاء."الخرافة

لنشر،824الأحدلمدارسالامريكيرالاتحاد،،8،6سنةالمقدسللكتابالأمريكية

جهودوقامت،اللاهوتيةوالجامعاتوالمدارسالكنائسوبناءالمقدسالكتابوتوزيع

ويوحنادانيالأسفاربتفسير،العبريةفيالمتخصصينوالأساتذةالدينوعلماءالوعاظ

والبعثالمسيحمجيءعلىئركزللئصبنيويتفكيكيخرفيمنهجعلىوحزقيال

ألشروق،مكتبةالعالمونهايةاليهوديالمسيح،هلالرضا:فيأخرى)تفاصيلاليهودي

.(ةهرالقا1200

"ديمونتإسمهباحثعن(،52)صإليهالمشاركتابهفي"العكش"منيروينقل

:""4حة*4ح5م3ادح(،6)ح3"حآالموتأعجزواالذين"اليهودكتابهفي**ول10!،،"ه*أ

كانوأاطمر(الهنود)بلادأمريكالاستعمارجاءواالذينالإنجليزهؤلاء"إن

الأمميذلك؟أيوبمنيهوديةاكثروكانوا"+!س6أك!،3م3"عبريينأنفمهميعتبرون
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الملمينامبراطوريةومؤسىالإسلاميالدينمؤسص!صمحمد

أساسعلىوطنهميبنواأنأرادوالقداليهود.أنبياءبينيندسأناستطاعالذيالمقدس

أيديولوجيأأساستاوالاجتماعيالسياسيالمستوىعلياتخذوهولهذا،القديمالعهد

بألبابهمأخذمثلمابألبابهمتأخذ،المختار"الشعبتصوراتكانت.وعاداتهملقوانينهم

ذلكواعتبروا،العالمعلىبالسيطرةوصيتهتنفيذأرادواالذيالقديمالعهدإلهيهوه

."اللهإرادة

:أنموضحأالفقرةهذهعلى)الغكش(الباحثوئعلق

التعليملغةكانتالتيهي-الإنجليزيةلا-اللاتينيةومعهاالعبرية"اللغة

القانونهيموسىوشريعة.،636عامفيتأسيسهاد!عهارفردجامعةفيالأساسية

رسميةلغةأرادهاالتيالعبريةجانبإلىتبنيهل04*ح5((ه*كوتونجونأرادالذي

"أبناءزحفوعند.الأطلنطيساحلعلىعشرةالثلاثالأزرقالدممستعمراتلأبناء

والتطهيرالإبادةحروبتكنلمالغرباتجاهفي*ه!*هطحروانوكجزيرةمن"الرب

مظاهرإلاللكلابالهنودأطفالوإطعامالأراضيومصادرةالمحاصبلوحرقالعرقي

والأربعينالثانيالأمريكيللرئيستجلتكماالقديمالعهدفيلمايهوه-الله"إرادة

3*،أل3-ة"ساتيريكونفييخطبوهووالهمته(،995اكتوبر،الكنيستأمام)كلينتون

."بيتهفيوكأنهيشعروأنلأمريكاالإسرائيليالمعنىعلىيؤكدأن"الآلهة6،د!ح

الدينيالمجدإحياءفيبأظافرأهلهاتحفركانتالتيالتربةوهذهالأجواءهذهفي

البارزينأهممنواحدآبوش()جورجالمؤلفكان"القديم"العهدأسفارعلىالمؤسس

توجههأنويبدو،القديمالعهدأسفارومنهاالقديمةالنصوعرحفرياتفيوالمدققيين

اللاهوتيةمز،طقوسأعليهأضفياقدوالإرشاد،بالوعظاضطلاعهذلكوقبلالأكاديمي

مؤلفاتهكانتولذلك،الإعلاميالإنتشارعنبعيذامجالهفيتحصرهكانتالتي

مصنفةجميعهافكتبه..ألجامعيةوالمؤسساتوالدينيةالعلميةالمراكزبينمصحصورة

منلعديدومرجعأمصدزاجعلهامما)ميتشجان(.جامعةمكتبةفيومحفوظة

منوألوفمئاتفهمفيعامآإتجاهأذلكبعدشكلتالتي،الجامعيةالدراسات

الفهمإنه،وللعربللإسلامفهمهمفي،قياديةمراكزوتستمواتخرجواالذينالدارسين
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الناشرمنتصدب!

تفكيرهاقبلفإنهولذلك.العالمعلىتسيطرعظمىقوةالآنتعتنقهالذيالخاطىء

أسمالمنتتخلصأنعليها،الإسلاميالعالمبلدانعلىالديموقراطيةلفرضوفضتها

منالآنتواجههماإن.الأمةلهذهونظرتهاوتوجههاوخطابهافكرهايتضمنهماوردائن

الفكر،هذالمصادررفضاإلامعظمهفيليس،مطلقبشكلإرهابأتسميهمماوتحدرفض

.والسيطرةبالقوةوالتبعيةالهيمنةونرص

ل!سلامالغربيالأمربكيالكرهمصادرأهممنواحدآنقدمونحننأكبدبكل

والاسلامية-العربيةأمنناامتهوعلىنبيناعلىلمجنمنتضمنهماساءناوقد-والعرب

التطرفومرجعيةمصادروأهم،المخالفالفكرمصادرأهمأحدعنبذلكنكشفإنما

.الكتابهذاأمثالفيجاءماوفقوتاريخناديننايفهمونبعضهمإن.الغربيالفكرفي

عليهينطويفيماعلي،بتجردالنظريمعنواأنعليهمتراثنا،بشطبالآنويطالبوننا

إنها.!خددا؟هنوذانصبحهل.الإنسانيةالقيملكلوإعلاءتسامحمن،الدينهذا

وثقافةبشعبشعباستبدال)فكرةاستعمروها:التيالقارةهنودمعالأمريكيةالفكرة

الإسرائيليةالطريقةعلى،والإسلامالعربلمعاداتمحاكمقيامعنئعلنهل.(بثقافة

منإنوينتقدها-يهاجمهامنوجهفي،الساميةمعاداترايةترفعالتي،اليهودية

.!مثلهمساميونأنناالتاريخعجائب

فلابدتجاهنا،لنواياهمئخططونإنهم.فكرهمنقرأأنفلابدجيد%يقرأونناإنهم

إلىالأشكالمنبشكللاندعوالكتابلهذابنشرناإننا.مصادرهمونمحصرناقرأأن

مننوعأيإثارةإلىولاالأفكار،مواجهةإلىوإنماالدينيالفكرأساسفيتصادم

يهاجموإنما،!نجمونبيهالإسلامبمهاجمةيكتفيلأالمؤلفإن.الدينيةالنعراتأنواع

ليسالأديانأساسلإندينتاامتطرفا،فكرانتبنىلانحن،الشرقيةالمسيحيةالمذاهبكل

أما.نكشفهوتفسيرهمفكرهمهذا.الأديانلمنشيءوالإخلاعسالمحبةوإنما،التطرف

يأتيهلاالذيالحكيمكتابهفيالمنزلةالآياتجلاء،وجليواضحفهووتفسيرنافكرنا

حفظه.نعمةوهبهمممنخلقهصدورفيوحفظة،يديهبينمنالباطل

..
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ت!اامبراطوريةمؤس!والإسلاكيالدينمؤسىح!"محمد

هذانشرفيوساعدواساهمواالذينإلىوالتقديرالشكرإزجاءمنلابدوبعد

الله"عبدالأستاذالمباعالكاتببذلهالذي""المارثونيبالجهدالإشادةمنلابد،الكتاب

والصديق-والكاتبالمثقفوهوخاعر،تطوعينحوعلى،لندنفيالناصر"محمد

اعتذرتأنبعد(1844)طبعةالكتابهذامن"أحهملية"نادرةنسخةعلىالحصولفي

جمع)محترفيدورتقمصلقد.منهمصورةبنسخةإمدادنافيالكونجرسمكتبة

فيقيمأمقالأعنهاوكتبلنا.بهاوتبرع،النادرةالنسخةبهذهطقرحتى(القديمةالكتب

.(2و!54،3العدد)لندنفييصدرهاالتي""الثقافيةمجلة

بصورتهيظهرأنالكتابلهذايمكنكانماأنهفأعتقد،الكتابهذامترجمأما

معهطوىالذي،الشيخاللهعبدالرحمنعبدالدكتورفترجمهلهاللهئقيضلملوهذه

التوحدمنحالةفيواندمج،عديدةمصادرمعوالمقابلةالبحثفيوانقطع،ونهارهليله

وتنبء.المجالهذافيوراميهاالقوسصاحبوهو،الأخرىالنموالنموصمع

وقائمةومقارناتها،بالأديانالمنعلقةالكتبمجالفيوترجماتهدراساتهذلكعن

روادمنجيلخلاصةأنهعلىئبرهن.الكتابهذابآخرالملحفةومترجماتهمؤلفاته

العربية.إلىالترجمةنهضةعصرفيالترجمة

نقولوأن،وتعالىشحانهاللهمنوالغفرانالعفونطلبأنإلانملكلاوأخيرأ

الإسلامأمةوعلىنبيناعاقيصةاعلىوتزلفتجرأمنكلعلى،الوكيلونعماللهحسبنا

النصير.نعمإنه.والمسلمين

الماجداللهعبد
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!ج!تملالهةمقل

نالف(أأ!وارلهحلفقهتطبيفبإضئينج

"*ى*!س570*هىقاىدأ!3*،"بوش"صرجداالكتابهذامؤلف

الأنجلوالأستشراقأعلاممنوعالمبروفيسورهو،(1859-،796)!.لو.

وحين.العبريةاللغةفي،سيتىنيويوركجامعةفيوأستاذ،ساكسون

"جورجواسماسمهبين،التطابقانتباهنالفت،هذاكتابهعلىعثرنا

ذكرهماإنتباهناآئاروقد.المتحدةالولاياترئيسا""الأبنو""الأب"بوش

بالآخر-"التضحية"حقالقيمكتابهفي"العكش"منيروالناقدالباحث

نأ96صفحةفيذكرحيث(2002)بيروتالجماعيةآ(والإبادةأمريكا

.الاكبر()الجدهوالقارئيديبينالذيالكتابمؤلف

اكلوأسرةالكتابهذامؤلف"بوشجورج"بينالصلةتكونوأيما

هذافإن،والأبنالأبالمتحدةالولاياترئيسامنهاينحدرالتيبوش

.المتطرفاليمينيالأمريكيالغربيالفكرمصادرأحديعتبرالكتاب

،بوشجورجالاكبرالجداتمفهالذيالكتابهذاترجمةأغراضومن

وتفنيدوسلموعليهمخعررالنبيينخاتمعلىوافترآته،المؤلفلمزاعمالتصدي

الذيالدينيالفكرمعرفة:وثانئا،أولأالإفترآتتلكعلىوالردالمزاعمهذه

حكمالذيأبيهرأسقبلمنسئادكما،وقلبهالحاليالرئيسرأسيسود

كما.بعيدةفنرةمنذمتوارثبوشلاكلالدينيفالفكر،أيضئاالمتحدةالولايات

كتبمجموعةمنواحدهوربماخي!محمدنبيناحياةعنالكتابهذاأن

ترجمتهاعلىاللهيعينناأننرجو،م)المؤلفبوشجورجمكتبةتضمهادينية
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المسلمينامبراطوريةومؤسس!الإسلاميالدينمؤسس-خدمحمد14

مكتبةفيموجودأنهكما.الحياةظروفوتيسيرالصخةمنبمددوشرحها

المكتبة:فهرسفيبياناتهو،المكتبةفيرقمههووهذا،الكونجرس

3،ءلم،ءهسه/8ءيههـيي4ء.،هلم!*3ء4،ه،،ء3ءلمفيه"،،هفىآكااكار*،*4،ه4لملمءتي،؟3ء...

!سححه*،3ءا"لاكا!ح3:له!027298

لأ"هعآهيلأ!(ع3أ!أ:!ههظ(!2أ"ا،.!لأح25"ةأ،5حاأح25"أح،اس!.ح)

ة3ةح2!ح5ء3ة08ة*ه:!لا3"،5ح53!!س.6971-)4.21.958ء"ء)4ح*أ*)هلمحها

"4حاأحآآءول04!"1"6!ساك،4"ئاهمح3ءم،4!2!ث-

"ءأءأ)آه،3)*"\،4،02384ح!س+،أ3!سأه(4ح

.3*ححة3*3

ال!"-*52!مم،!ي!!!س2!كا2ه(4ح33"8371.

162..م0،358اءآ(4.")!8)61ح"\0

!ص!!س!م*!ل8ي!**:!!75.!83718

ح5،ألا

الآخر:كتابهبقراءإلاالفكرهذافيالإتجاههذابلورةتكتملولن

،،"4!سلأحا)!7آء7ة3أه!،3ء"إسرائيلبنيعظامإحياءأوالرقلاوادي"

+4حلأكأ!!ه*ح3آه)333اح*!س7،7ح8441.4،،

ولقد.الكتابهذاترجمةصدورمعمتزامنةترجمتهتصدروالذي

المصدرهي،التأسيسيالغربيالفكربواكيرفيوغيرهاالمؤلفاتهذهظلت

ناريخمجرياتفينظراتهاوآثرت،الغربيالفكرفيالدراساتمنلكثير

ثمومنالسماوبةوالرسالاتالدياناتمركزحيث.الأوسطالشرقمنطقة

إلىعودةالآنيشهدوالذيالمنطقةتجاهالمعاصرالسياسيللفكرالموجهةهي

خاطئاالتوجيهكانولوحتىوتوجيههاالسلفياتحولوالالتفافالأصول

الأحداثمجرياتنحركوالتيالآنالقائمةالسياسيةالنظروجهةلتعضيد

منطقتنا.في

غهدعندماالكتابهذاترجمةمنالهدفهوالبدايةفيهذاكانأقول

تبتن!ثحتىترجمتهقبلالكتابتراءةفيأشرعكدتمالكنني،الناشربهإليئ

الكتابهذاطرحلضرورةأعيننائصبوضعهايجبأخرىأهدافأمناكأن

المسيحي.العربيوالقارئبلالمسلمالقارئأمامالعربيةبترجمته
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)5مةالمئلى

فيالكتابأهلعندمكتوبة!خمحمذانبيناأنالكتا!هذاأكدلقد

علماءمعبوشاختل!لفد،الكريمالقرآنأشاركماتماما،والانجيلالتوراة

تتنئأإنها-المسلمينعلماءأي-قالواالتيوالإنجيلالتوراةآياتفيالمسلمين

العهدينمنأخرتيآياتأوردولكنه،خطأفسئروهاإنهموقال،نبينابظهور

حذفيوهذا،دعوتهوأنتشأرنبيناظهورإلىيرثإنهامزكدااطقاوالجديدالقديم

العربية.إلىالكتابهذاترجمةعندأعيننائصبنضعهأنجديرهدفذاته

سينالهحنبيناأننؤكدوالمسيحيةاليهوديةالنبوءاتأنالكتابهذاوأكد

الكريمة:بالآياثالمسلمالقارئونذكر،هوىإذاالنجمداهووأنه،السماواثجند"

.(2،):)النجم(بمغؤكطوقامتاجئكئمضتلقابمقؤىإذاوالئخم)

فيوردتنبوءةباعتبارهماوالمعراجالإسراءفيالباحثينتهممسألةوهذه

لترجمةحماسئازادنيآخردافعاهذافيووجدث.الإسلامعلىالسابقةالكتب

العربية.إلىالكتابهذا

الصلاةأفضلعليهنبينافيهؤض!سياقفيسبقماأوردالمؤلفأنورغم

ائاهواصفاعنهتحدثكثيرةآخيانفيأنهإلآ()الذعىهيخبيثةبكلمةوالسلام

سلفامقذرةالأموزأنلعقيدةفهمهسياقفيوذلك،بالرسولوأحيانابالنبي

ماإلآاللهكونفييكونلاوأنه،سبحانهاللهمنوشرهخيرهوالقدرالقضاءوأن

ولكن،الإسلامينتشرأنهوبوشفهمحدعلىسبحانهاللهيريدهوما.يريد

يعودوبعدهاالمسيحيةالكنيسةحظيرةإلىالمسلمونتغدهيعود،حينإلى

المقدمةهذهفيوسنستعرض.الألفيةفيليحكمالسلامعليهمريمابنالمسيح

وموثقين.لهامعللينلهاشارحينالكتابهذاأفكارأهم()الدراسة

إ

لرسولاتفسيرلانتم!اراقمقوليسإللهامقوشزهالقدركيرهالقلنرافيالمؤلقعقي!ة

الدياناقلأصعابتأديبا.سلفاالمقذرةاللهعنايةسويالمذهللالهتداداهذالإسلاميةالدولةاادوامتلى

لسبيل.ا6سواف!لوالذيدالأكركطالسماولةا

المقدسةالكتبأنعشرالسادسالفصلآخرفيبوشجورجيؤكد

تناوليخرىفيمايمكنولا،ودينه!ئ!محمدبظهه!رتنتأتقدوالمسيحيةاليهودية
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هناإلى.بهتنئأتالتيوالمسيحيةاليهوديةالنبوءاتعنبمعزلوانتشارهالإسلام

حلاوتهبعدماحلواومذاقا،جمالبعدهماجمالاالكلامهذافييرىوالمسلم

اللهأنقائلاليسنطردبوشوان.والياسمينالفلريحدونهطيباوريحا،حلاوة

ولابأسولاهناإلى،السبيلسواءضفتالتيللكنائسعذابسوطأنزله

للعودةفعلاالقائمةالكنائسبدعوأنهغير.هذاتؤكديخالتا،وكتبجناح

العذابهذاعنهاسينزاح-يقولفيما-ساعتها.الصحيحالمسيحيللدين

بهليبلؤمحذدةلفترةاللهأرسلهالذيوالسلامالصلأعليهمحمددبنفيالممثل

التوراةفيعندهمكتويانودينهمحمدآيرىفبوش.المتحضروالعالمالمسيحية

آنفا.ذكرناهالذيالنحوعلىالأمررئ!فيلكنه،والانجيل

منوليسبوضيقولفيماوانتصارهالإسلامانتشارسلفااللهقذرلقد

نأنعرفهالذيبالحسابيمكننالا.والانتصارالانتشارلهذامعقولبشريتفسير

ولننقلبوشقالهماهذا.ذلكأراداللهإننقولأنمنمناعرفلا،هذانفستر

علىالقارئونحهمث،عشرالخامسالفصلفيوردتالتيعباراتهترجمةهنا

استطاعتامبرالهوريةأساسمحمدوضعلقد":بوف!يقول.لسياقهاالعودة

وأومعمماأكثروبلادممالكعلىسلطانهاتبسطأنفقطسنةثمانبنظرففي

أكثردهشتناوتزداد.سنةثمانمائةفي(الرومانيةالامبراطورية)أورومااستطاعته

السريعوانتشارهدينهصعودعنوتحدثنا،السياسيالنجاحهذاتركناإذاوأكثر

إلآتفسيرهيمكنلاالإسلامنبيحققهماأنوالحقيقة.الدائمورسوخهواستمراره

لاكي!محمدحققهالذيا.جاحفا،خاصةبرعايةيخضهماكاناللهبأن

إذنمناعرلا،معقولةبشريةبحساباتتفسيرهيمكنولا،امكاناتهمعيتناسب

نأعلينايجبأنهشكولا.ورعايتهاللهحمايةظلفييعملكانأنهالقولمن

للهغامضةحكمةعلىينطويقائمأشاهدأبوصفههذهأيامنافيللإسلامننظر

تفهمهالاالائلعلىأوالبشرعقوللاقفهمهاحكمة.مغزاهالاندريسبحانه

ومن،بوشجورجكلامترجمةنصهذا.غرضها"يتحققحتىالبشرعقول

أعماقمنأهتفالكلاممذايبعلنيألا.لهأوردناهفقدالانجليزيالنصأراد
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عدداللهرسولمحمداللهإلآإلهلا؟اللهرسولمحمداللهإلآإلهلا:الأعماق

ممنخلقهعدد.سيخلقهموالذينيخلقهموالذينخلقهمالذينخلقه

."تعلمونلا"وكن"تعلمون"

ومنلرلشاأنفيوالمسلمنن!رلمحمداللهرعالهغبربول!جورجلرىلا

اللهحكمغيريرىلا.أحدفيالمسلمينعلىمبرمأقضاءيقضوالمحالذها

معه،ذلكنرىونحن.الفزوةهذهفيورسوخهالإسلامبانتشارالمستق

غزوةففي.ذلكيؤكذماهشامابنهذبهاالتياسحقابنسيرةعنوننقل

يوم)أيوتمحيصربلاءيوموكانالعدوفيهمفأصابالمسلمونانكشفداأحد

العدوخفمسحتى،بالشهادةالمسلمينمنأكرممنفيهاللهأكرمواختبار(محنة

جانبه()أيلشيقهوقعحتىبالحجارةقلاث(إليهوصل)أياللهرسولإلى

الدموسال..شفته(جرحت)أيوكلمت،وجههفيوشبئرباغيتهفأصيبت

مالكبنكعبأنإلآ..قتلالنبيالمسلمينآنفيوسرى...وجههعلى

فبينما...!واللهرسولهذا،أبشرواالمسلمينمعشريا:ذلكبعدهتف

الجبلتريشمنعاليةعلتإذأصحابهمننفرمعهبالمثئعبخيراللهرسول

أسلمقديكن)ولمالوليدبنخالدرأسهاعل!(مسلحةجماعةيعنيهنا)عالية

وصلى،أصابتهالتيالجراحمنقاعداأحديومصفىالنبيإنوفيل..بعد(

إلىأسلمواالذبناليهودبعفسحاربأحدغزوةوفي..قعوداخلفهالمسلموت

علىئسلمأنقبلالرسولجانبإلىحاربوقيل،مخيريقمنهمالنبيجانب

وكان.مخيريقاءأصيومقتلممنكان:ذلكبعدبإسلامهللنبياعترافهأول

محمدنصرأنعلمتملقدوالله..لليهودقالالذيالكطيونبنثعلبةبنيأحد

اللهرسولعنهفقال،يشاءمافيهيصنعلمحمدفماليأصبتإن..حقعليكم

الجيش)رئيسحرببنسفيانأباإنثم..يهودخيرمخيريق:مقتلهبعد

ثمالجبلعلىأشرفالانصرافأرادحين(الغزوةهذهفيللمسلمينالمعادي

لهفقال..هتلاعل.بيوميوم،سجالالحربإز...:صوتهبأعلىصرخ

فيوقتلاكمابخةفيقتلالاسواءولا،وأجلأعلىالله:النبيأمرعلىبناءعمر
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بعدحتىسفيانأبيجيشعودةيخشونالمسلمونظللقدبل...النار

آثارفياخرج:لهفقالإثرهمفيلهالبأبيبنعلياالرسولأرسلفقدانصرافه

الإبل،ركبوا()أيوامتطوايركبوها(لم)أيالخيلجئبواقدكانوافإنالقوم

يريدونفإنهم،الإبلوساقواالخيلركبواوإن،مكةيريدوز(فإنهم

يقضيأنيمكنكانإنهقولهفيحقالكتابهذالمؤلفكانربما."...المدينة

قائدإزاءنحن.ورعايتهاللهلطفلولا،المعركةهذهفيونبيهالإسلامعلى

إزاءونحن.ا"لممنأصابهمالفرطجالساإلآالصلأيستطعلمقائد.أصيب

أنيوم،الشئعبفيصحبهمنبقيومنالنبيببنماالجبلفوقمعاديةخبالةقوة

أدىمماالنبيبمقتلقويةإشاعةإزاءنحن.النصرأسبابأحدالمرتفعالموفعكان

بواليوكأنهبجيشهعائذاسفيانأبوأسرعهذاكلومع.أتباعهفيكبيرتأثيرإلى-

شاءومااللهقذرنقولأنإلآبشريتفسيرمنليسهذا؟تفسيرما.الأدبار

لكن.اللهرسولمحمداللهإلآإلهلاأنهن!أكديجعلنانرىفيماوهذا.فعل

انتشاريرىفهو،سلفاذلكقذرسبحانهاللهأنفيمعنااتفقوإنبوشجورج

هذاأنيرىانهإلآ،والجديدالقديمالعهدينفيعندهمكتوباوانتصارهالإسلام

وتنهجلرشدهاالكنيسةتعودأنإلىمؤقتعارضحدثوالانتصارالانتشار

ويرتدالإسلامسينزاحساعتهاهو(مذهبهعلىتكون)أيالصحيحنهجها

للمسيحية.أخرىمرةالمسلمون

النبيأمرفيهاينتهيأنالممكنمنكانأنهبوشيرىأخرىمعركة

إنها.مفثومغيربعضهاوأمفهوبعضهالأسبابيحدثلمهذالكنوالمسلمين

وسواء":يقولهمالنقرأ.الأحزابغزوةأيضانسمىالتيالخندؤغزوة

فمن،إلهيبتدبيرأوبشريبتدبير(9)المنؤرالمدينةعنالأحزابانسحابكان

المتنامية،النبيلقؤةنهايةوضعفيأولكلعنبعدهاتخلتقريشاأنالمؤكد

سياقراجع."ضذهالعسكريةالحملاتيرسلونفصاعدأالآنمنيعودوافلم

عشر.الحاديالفصلفيالنصرهذا

سلمانأشارالذيالخندقفهيبوشإليهايشيرالتيالبشريةالأسبابأما
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إلىالنبييبعثهمكانالذينالمبعوثونوكذلك،المدينةحولبحنكرهالفارسي

وردماالرادفيفائدةونجد.قريشمعمتحالفةالمدينةتحاصركانتالتيالقبائل

لابنالنبويةالسبرةهذبالذيهشامابنعنمختصصاالخندقغزوةعن

ذإ.للهجرةالخامس!السنةفيحدثتالفزوةهذهإنهشاءابنيقول.اسحاق

قدمواحتىخرجواإذاللهرسولضدالأحزابحرثوااليهودمننفراأنحدث

معكمسنكونإنا:وقألوا"بحيناللةرسولحربإلىفدعوهم،مكةقريشعلى

مثلأخرىقبائلإلىذلكبعداليهودوتوجهت..نستأصلهحتى،عليه

سيكونونأنهموأخبروهماللهرسوللحربودعوهمعيلانقيسمنغطفان

إلىمتجهةيهودوغيريهودمنجميفاالأحزابهذهفخرجت..عليهمعهم

حولخندقاالنبيفضرب،معهومنالنبيشأفةلاستئصالالمئورةالمدينة

عندمعهاومنقريشنزلتالخندقمنه!يقاللهرسولنرغولما...المدينة

نجدأهلمنتبعهمومنغطفانونزلت(المسيلاتملتقى)أيالأسيالمجمع

قريظةببنياليهوديأخطببنحعيوظل..أحدجانبإلىتغمىذنبعند

ببعضاللهرسولواتصل،اللهرسولمععهدهمينقضونجعلهمحتى

وعلىعليهاجتمعت)أيواحدةقوسعنرمتهقدالعربرأىلماالأحزاب

ليوقعمسعودبننعيماقريظةبنيإلىوأرسلالصلحعليهموعرض(المسلمين

ظواهرحدثتثم..بإتقاندورهاللهأكرمهالرجلفادى،قريشوبينبينهم

.المنؤرةالمدينةعنالحصاروفكتالأحزابفتفرقتاللهمنمددهيطبيعية

(واحدةبقوس5اليضربهالرسوللحربأتواقدكلهمالعربأننجدهنا

كانومن(تريظة)بنوالرسولمعمنهمتعاهدقدكانمناليهودأننجدوهنا

وفقعلى.واحدةقوسعناللهرسولليضربواأتواقدالعداوةسافرمنهم

لكن،المسلمونينهزمأنلابدكانالدنيويةوالتكتيكاتالآستراتيجياتحساب

وأنه،هذايريدلااللهأنعلىبوش!يرىفيمادليلوهذا،يحدثلمهذا

خلوغيرهوماأقا،جميلحلووالكلامهناإلى.ينتصرأنللإسلاممكتوب

"النبيهذايداعيسصرأنللإسلامأراداللهأزقولهفهوجمميلوغير
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منوأن،حينإلىالسبيلضقتالتيالمسيحيةالكنائسليؤدب"المحارب

سليمةأخرىكنيسةحضنإلىليعودواأخرىمرةإسلامهمسيتركونأسلموا

الالفية.فيالمسيحعودةعندهذاكانوربماالعقيدة

مئهوءيخراءمسأقد!طاوأحدغزوتيذنيالمسلمينإفناءعدمكانإذا

وازداد،بدينييقينأازدادأنمسلمأبصفتيليأدعىفهذا،البشريةبالحسابات

الله.رسولمحمدأوأناللهإلآإلهلابأنهيقينا

كان"وإذا:قائلاالكتابلهذاالأولالملحقنهابةبخيبوشجورجوبتساءل

الأسبابكانتواذا،كافغيروسلطانهوتقدمهالإسلامظهوربشأنئذكرما

الاذعاءحققهالذيالمذهلالنجاحلشرحالرادهايجريماعادةالنيالدنيولة

علىثورةاكبر()أوأعظمكانتوإذا،كافيةغيرلنانبدولازالتالإسلامي

نعزوأنفينترذدقلتم،لهاحللامعضلةتبدوالمسيحيةالكنيسةواجهتالإطلاق

!الأسرار؟هذهكليفسئرالذيالحلنجدوبذا.ومشيئتهاللهإلىمباشرةهذا

هذهقيامفيالإلهيبالتدخلالاعترافمنللهربتؤاقيننحنلماذا

لنبوءتيتفسيرناصغإن.؟الهرطقاترأسهيالتي(الإسلام)يقصدالهرطقة

كتبنامحتوىبصحةتشهدحقيقة()الإسلامالمحقديالخداعفإنوبوحنادانيال

نأمعنىفماوالآن.وانتشارهالإسلامبظهورتشهدتاريخيةوحقيقة،المقدسة

فيواردةحقاهيبينمابشريةأسبابذاتكونهاتعدولاالعمليةأنعلىئصر

الله.يدمن()العالمالكونحكمنزعناقدنكونحقيقةبهذافإننا،النبوءة

مجرداللهيجعللأنه،المؤكدةالنبوءةكلماتتكذيبإلىتذفعالمبدأوهذا

يصمدلاالمبدأهذا.ضابطهاهووليشعليهاسيطرةلهليسبأحداثمتنبىء

الأربعالإمبراطورياتبمصيردانيالتنبأعندما.التمحيصرمنقدرأفيأمام

باعتبارهبالاسموأسماه(كورش)قورش!عنأشعياءتحدثعندماأوالكبيرة

الأحداثإننقولأنكحذابعديمكنناهل،شيءبكلالمحيطللههدفاسيحقق

نأ!الأصوبالأسهلمن؟الإلييةالمشيئةعنبعيدةتمتبهاالتنبؤجرىالتي
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قضى(وقوعهقبلبأمرقضىاللهأنيعنيمسيحي)تعبيرمسئقبترسيمنعترف

المرعبةبهيمنته(أمته)يقصدباقيايزاللاالذي!حمديظهرأنبمقتضاهالله

.مؤكدةلنبوءاتمجالأنهكما،البشرأمورفيالقدريوتأثيرهالمستمرودوامه

الأخلاقيةالطبيعةبالمرةيخنفيولاعملهعنالإنسانمسئوليةعدميعنيلاوهذا

عماالإنسانحساباستبعاديعنيلاسيكونبماالسابقاللهفعدم،الأعماللهذه

المقديروالكتاب.والعقابالثوابفكرةمنئضعفولا.يداهاقترفت

."..هذاتؤكدالتيبالأمثةا.زاخر()المسيحي

منكبيرةطائفةفكريوضحالذيالخفيرالنصرهذامننفهمماذا

المسيحيين:

المذهلالنجاحهذاتفسرأنلايمكنهاالعلميةأوالبشريةالأسبابأن-

الله.لإرادةهذانعزوأنلابدوبالتالي،وأتباعهلمحمد

متنبئمجردوليسسيجريبمافخبرمجردليسسبحانهاللهأن-

يعذبأنأرادفهو،لهامريدلهافاعلهووإنما،ستحدثالتيبالأحداث

المسلمين.بأيديالضالينالمسيحيين

المسيحيينضلاليزيدأنبهسبحانهاللهأرادضلال!ومحمددين-

الصحيح.دينهمعنخرجواالذينواليهود

ليعودمصيبةأومحنةأنهبمعنىلكن،بلاشكاللهمنرسول"خفهمحمد-

-فبوش(مذهبهوفقعلى)المسيحيةالمحيحالدينإلىبهآمنمنبعدها

المسلمين.بينوكاسحةكبيرةردةحركةيتوقع

لامشيئتهوفقعلىليكونلهوتدبيرهبل،سبجريبماالمسئقاللهعلم-

.والعقابالثوابفكرةينفيولايفعلعماالإنسانمحاسبةعدميعني

فكرةهيإنماالأولملحقهبوشبهاختمالتيالفكرةهذهأنوالواقع

ض!جمالنبيعصرفيأبدأتشغلهمولم،النبؤةعصربعدكثيراالمسلمينشغلت

وأن"رهىاللهولكنرميتإذرميتما":أنهيعلمونالصحابةكانفقد

.الخ،..أرادماإلآاللهكونفييكونلاوأنه"اللهفعلالفعل))
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ألاأبدايعنيولا،والعقابالثوابإنكاريعنيهذاأنفيأبذايفكروالمولكنهم

وغيرالحديبيةفيونهادنونتفاوضالأمرلزمإذاخندقافنحفربالأسبابنأخذ

.الخ...،الأمرلزمإذاوندبزونخطط،الأمرلزمإذاالحديبية

اللازمتينالقضيتينهاتينعرضؤبأنفسهمالأوائلالمسلمونيجهدلم

مسيحيةوطوائفالدينيةوطائفتهبوشأنأؤكدأنوأريد.محاتجةأومنطقعلى

فكرة؟الفكرتينبينبالتوفبقنفسهاتشفلولاالصحيحالموقفهذاتئخذكثيرة

لاستمرارضروريةفكرة،يريدماإلأكونهفييكونولانافذةاللهإرادةأن

ولرجلزلزالأصابهاتريةولأهل،حادثفيابنهماتلرجلنقرلماذا.الحياة

الحسابوفكرة..الخ..ينجبلارجلأوعفيمولأمرأة،مالهفقد(امرأة)أو

لقتلوإلآالحياةلاستمرارأيضاضروريةأفكار،والناروالجنةوالعقابوالثواب

يستقيمبهذاوهل.آمنوهوالزانيوزنىالناهبونهبالسارقوسرقالقاتل

والقدرالقضاءفكرةفهمأساءوابفترةالنبؤةعصربعدالمسلمينلكن.!؟حياة

نأالمحاضرةنشواركتابهفيالتئوخيلنايرويإذ،اللهمنوشرةخيره

كانوامجرمينمجموعةبينمنمجرممنهمهربالعسكرمنمجموعة

إذاالإهمالهذاعلىرئيسهمئحاسبهمأنفخشوا،التالياليومفيسئعدمون

لزملائه:-العسكرهؤلاءأحدأي-أحدهمفقال،التالياليومفيهذااكتشف

،الهاربالمجرممنبدلافنضعه،أجلهوحلقضاؤهحانرجلعنلنبحث

.العقابمننفلتوبذا،كاملابحراستهمكففناالذينالمجرمينعددفيكون

الله.منوشرهخيرهوالقدرالقضاءعقيا،ةباستخدامجريمةتبريرإزاءهنانحن

خافى.بشكلفهمهاالتيالعقيدةهذهظلفيوقتلوظلم،أهملهناالمجرم

بعدفيماالعصوركلتخلوولا،العباشيالعصرفيالتنوخيلناأوردهمثالهذا

وشرةخيرهوالقدرالقضاءلعقيدةالخاطىءالفهملهذاأمثلةمن،النبويالعصر

الحديث،المسلمينتاريخمنأمثلةبوشأوردوقد،وتعالىسبحانهاللهمن

عشر.الحاديالفصلعلىتعليقاتهفيالقارئيجدها
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وملعقاتهاوالأناجيلوملعقاتهاالتوراةأنيؤكل!ث!وببوربم

السما،فيبمعراجهوتنبأت"!يو!ب!لهورمعملىتنبأت

تجداوالانجيلالتوراةأندتجرالكريمالقرآن!%جيدأالمسلمونيعلم

أللهمنالأخيرإلوحينلبشريهملأولورسولانبياعتيههمحمدظهوشعلى

سبحانه:

ؤالإنجيلي(التؤراةنجيمجنذفئمقكئوئايجذونةاتذيالأفياتبيئ...)

.(157الآيةمن:)الأعراف

معهموبتفقالمسلمينمعيختلفالكتابهذامؤلفبوشوجورج

فهوالاختلافوجهأما.الكتابهذامتصفحيلاحظكمانفسهالوقتفي

علىالتوراةفيالتثنيةسفرفيالتاليةالفقرةيف!ئرونالمسلمينالباحثينأن

أما.بوشيقولفيماخاطىتفسيروهو،الإسلامنبيلظهورإشارةأنها

ونصها:التثنيةسفرفي33الاصحاح2رقمالفقرةفهيالمقصودةالفقرة

وأتىفارانجبلمنوتلالأسعيرمنلهموأشرق،سيناءمنالرب"جاء

."...لهمثريعةناريمينهوعنالقدسرثواتمن

محمدبظهورنبوءةالفقرةهذهفييرونالذينالمسلمينتفسيرأما

إلىالشريعةسبحانهاللهتسليمتعنيسيناءإلىالإشارةأنفهوءخييه

علىالانجيلنزولتعنيللقدسوالإشارة.سيناءجبلعلىموسى

إلىالإشارةوأن.القدسفيجبلايعنيسعيرلأنالسلامعليهعيسى

جبلفارانلأنمحمدسيدنامجلىالكريمالقرآننزولتعنىفارانجبل

مكة.منبالقرب

اعتراضفهوالتفسيرهذاعلىالمؤلفبوشجورجاعتراضأما

جبلسعيرأنللمنطقةالقديمةللجغرافيادراستهمنيعرففهوجغرافي

مكةعنيبعدفارانجبلوأن،ميلبمائة،القدسعنيقولفيما-يبعد
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يكونأنرأيهفييصلحلاالنصرهذاإذن.ميلبخمسمائةيقولفيما

فيالمسلمينمعيتفقلكنه،الإسلامنبيأومكةنبيبظهورتنبؤيةإشارة

الجديدوالعهد،وملحقاتهاالتوراةأيالقديمالعهد:السابقةالكتبأن

محمدبظهوريرىفيمايقينيبشكلتنتأتقد،وملحقاتهاالأناجيلب41

سوىالأمرهذافيالمسلمينمعيختلفلاهوإذن،دينهوبانتشاربلءخير

والأناجيلالتوراةمنالمسلمونأوردهاالتيالنصوصرأوالشواهدأنفي

.هذاتؤكدأخرىنصوصهناكوانما،النبوءةعلىالدالةهيليست

الألهدرفأنت،المقدسةكتبكبنصوصرحالأيةعلىأدرىأنتحسنا

فلنستمع.بهاكتبتالتياللغاتلناصيةالمالكوأنترموزهافهمعلى

سنجد.والتفسيرالتحليلفيمعهاختلافنامعكتبمابوعيولنقرأإليه

المرتبطةالقرآنيةالآياتلنايفسرمادانيالرؤبابشأنالمؤلفأوردهفيما

تفسيرأ،الغلاالسماواتإلىعليهوسلامهاللهصلواتالنبيبمعراج

والمروباتالإسلاميةالتفاسيرمنكثيرفينجدهمماوأوضحأفضل

الجلل.الحدثهذاعنالإسلامية

أنهبل"السماء"خندإلىحتىسيصلالدينهذاصاحبإن

فيالكلماتهذهتشيرالا"السماواتجندرئيسعلىحتى"سيتطاول

جندهمالملائكةأليس.والسلامالصلأعليهنبينا!راجإلىدانيالرؤيا

!مقافا؟الملالكةأعلىأوالسماءجندرئيسهوجبريلأليس!السماء؟

يفسرهاولكنهدانيالسفرفيالعباراتهذهإلىبوشجورجنبهنالقد

ورهبانها،الكنيسةأحبارهمال!ماءجندأنيرىفهومختلفاتفسيرا

رؤياهفيدانيالذكرهماالقارئليقرأ.ورتيبهاليهوديالمعبدسدنةوهم

عنالنظربصرتيشاءبمامنهليخلصرالكتابهذامنالأولالملحقفي

فيوورد،الإسلامفيمشروعأمرالرؤىوتفسير.بوضتفسيرات

.نرعونلرؤباوتفسيرهالسلامعليهيوسفقصةسياقفيالكريمالقرآن
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نبينالمعراجوملحقاتها()التوراةالقديمالعهدإشاراتهذه

)الأناجيلالجديدالعهدإشاراتعنفماذا.عليهوسلامهاللهصلوات

لنبينا،وتشيرتنطقتكادنجدها.أوضحالإشاراتنجدهنا.وملحقاتها(

يوحنارؤباإلىهيا.ذاتهالقرآنيالمصطلحتستخدمتكادإنهابل

الألاجيل.ملاحقإحدىوهيباللأهوتيالمعروف

النجمأوهوىالذيالكوكبهويوحنارؤيافيىبحي!محمدأإن

المصريةالترجمةحدعلىأو.الأرضإلىالسماءمنهوىالذي

"الأرضإلىالسماءمنسقطقدكوكبا"وملحقاتهاللألاجيلالمتداولة

!3،*،.م!)001المسيحيالمقدسللكتابالانجليزيالنصرحدعلىأو

النجم:سورةمطلعالآنفهمناهل،اللهسبحانيا

متاحئكئمفتلفابمقؤىإذاؤالئخبم.الرحيمالرحمناللهبسم!ل

.(2،:ا)النجم!بمغؤئؤفا

الكتبدراسةفيتبحرالذيهوالعربنيرئ!فملامنوقليل

أعمق.بشكلالكريمالقرآنلفهموافعلواولو،الإسلامعلىالسابقة

مععجيببشكلتتفقالقرآنتفسيركتبفيمنقولاتنجدهذاومع

و!خمحمدبعثتعالىاللهأراد"لما:القرطبييقول،الإشاراتهذه

إلىوفزعواالعربقذعرمولدهقبلالكواكبانقضاضكئررسولآ

نأإماالكاهنهذاأنالمفهوم)منبالحوادثيخبرهمكان..كاهن

فإنعشرالاثنىالبروحانظروا:لههافقالنصرانيا(أويهوديايكون

فسيحدثشيءمنهاينقفسلمفإن،الدنياذهابفهوشيءانقفمنها

كان!لجث!اللهرسولئعثفلما،اذلكفاستتشئعروا،عظيمأمرالدنيافي

إذاؤالنخبم!:تعالىاللهفأنزل،"استشعروهالذيالعظيمالأمرهو

ويقولط!تجهمحمدهوإذنالسماءمنهوىالذيفالنجممهـوفؤى

عنهماللهرضيالحسينبنعلىبنمحمدبنجعفرإن:القرطبي

."والسلامالصلأعليهمحمدهوهوىإذاوالنجمآيةفي"النجم:قال
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اللاهوتييوحناورؤياالكريمالقرآنبينالمدهشالتطابقهذا

بعدهماإعجازاأليسهوىنجمامجكلا!همحمدتسميةفيالجديد()العهد

محمد،اللهإلآإلهلا:أعماقيأعماقفيأردديجعلنيألا!إعجاز؟

ت!مكثيرينإنبوشيقولإذآخرونفعلهمابالفعلوهذا؟اللهرسول

لأضاويكوقالسماءمنهوىنجمامحمديكونكيف:قالواالمسيحيين

فيذكرهالأسباببوشأغضبماوهو،للإسلامفتحؤلوا!فضلآ؟

بأنهسعيدلكننيلغضبهحزينواني.الكتابهذامنالأولالملحق

الوجههذااكتشفوجعلني،اللهرسولمحمدآبأنيقينآازدادجعلني

معجزاته.تفنىلاالذيالكريمالقرآنإعجازمنالمجهول

عندماأمئعثعندما!فهمحمدهوهوىإذابالنجمالمقصودهل

نإ:بوشيقولهناللسماء؟معراجهبعدإليهاهوىأوالأرضإلىعاد

تعبيرناحدعلىأوالجديدللدينبالدعوةقامعندمامحمدهوالمقصود

هوالمقصودإن:فيقولالحسينبنعليبنجعفرأما،ئعثعندما

،الهبوطسرعةتعنيهناوهوىالمعراجبعدالأرضإلىهبطعندما

.تفسيرهفيعنهالقرطبيرواهفيماوهذا

!تشفواالقرآنعلىالسابقةللكتبالمسلمونالمفسرونرجعلو

متأخروقتفيإلاالعربيةإلىتترجملمالكتبهذهلكن.كبيرأإعجازأ

شفاهةللناسمعانيهاينقلونوالقسسوالرهبانالأحباركانفقد،تمامأ

القرنمنبدءأإلآمصرفيبالعربيةئنقلدمالكنسيةالطقوسإنبل

المسيحيونيعرفهافلمالأداجيلاأما،للميلاد()التاسعللهجرةالثالث

إلىالمترجمةالألاجيلإنبل،جدأمتأخروقتفيإلآكاملةالمصريون

القرنمنوبدءأ،مستمرةمراجعةمحلتزاللاالانجليزيةوإلىالعربية

التثليثآيةحولأوربافيكبيرخلافهناككانللميلادعشرالسادس

.الطبعاتبعضرمنبالفعلحذفهاوجرىبل،ثلاثةثالثاللهأنأو
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ترجمهانجيلاهناكأنالمتخرصتينأحدقالهالذيالقولمعنىفما

هذاودعابل؟القرآنص-!طمحمدنقلوعنه،نوفلبنورقةللعربية

بهالأولىهذا؟ورقةانجيلإلىللوصولمكةفيالأثريللتنقيبالمغرض

يتحدثالسلامعليهالمسيحكانفقد،الآراميالانجيلعنيبحثأن

هذهعنهانترجمالتياليونانيةأوالعبريةوليسمعروفهوكماالآرامية

وفهمالكريمالقرآنتفسيرلإعادةدعوةهذهفإنحالكلعلى.الأيام

تمامامتاحةتكنلموالتيعليهالسابقةالكتبإلىبالرجوعإشاراته

بل،السابقالسياقفيذكرناهالأسبابالسابقينالمسلمينللمفسترين

حتيالعربيةإلىتترجملمالقرآنعلىالسابقةالدينيةالكتببعفسإن

الأساسي؟اليهوديالتصؤفكتابوهوالرقرأينالتلمود؟أين.الآن

العربيعرفلاهذاكل؟اليهوديبالمفهومالحروفأسرارأوالقبالةأين

ولوونشرهاالكتبهذهترجمةعلىللعملبقؤةتفدنيمن.شيئاعنه

تعنيهبعفماولنعرف،القوميفكركيفلنعرف،محدودةطبعاتفي

واحدةآيةهيفها.قبلمنالكتابأوتواللذينالكريمالقرآنإشارات

التيللكتببالرجوعإلآاليقينيتفسيرهانعرفلم(فؤئإذاؤالتخبمماله

نجدإذبسياقمرتبطغيرعاماتفسيرهاكانذلكوبغير،قبلمننزلت

بسند:مرتبطغيرعاماكلاماالإسلاميةالتفاسيرفي

.القرآنهوهناالنجمإنقائلفمن-

خمق.ممايشاءبمايقسماللهإنقائلومن-

يو!القيامة.هوهناالنجمإنقائلومن-

يعبدونها.كانواالعربلأنالزهرةهوهناالنجمإنقائلومن-

الشياطين.بهائرجمالتيالنجومهوالمرادإنقائلومن-

يأوهوىساقلهس!يلالذيالنباتبالنجمالمقصودإنقائلومن-

.الأرضعلىسقط
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استنباطاتعلىاعتمادأإما،المف!مترونبهاقالالتفسيراتهذهكل

،مؤكدةغيرمروياتعلىاعتمادأأو،اجتهاداتعلىاعتمادأأولغوية

"إن:يليفيماالقرطبيعنننقلهاالمفسرونيروبهاحكايةلديناأنمع

كانأنه)أي،"تجىاللهرسولبنتتحتهوكانت-ب!لأبيابنعتبة

لآتينفدتال،الشامإلىالخروجأراد-(!تجهالرسولبنتمنمتزوجا

إذابالنجمكانرأنا:لهوقالفأتاه،(يكرهماأسمعه)أيفلأوذيتهمحمدأ

عليهورذ،جيهاللهرسولوجهفيتقلثم،فتدالىدناوبالذي،هوى

كلابك"منكلباعليهسلط"اللهم:ى!ييهاللهرسولفقال،وطالقهاابنته

عنأخيابنياأغناككانما؟وقاللهافوجمحاضرأطالبأبووكان

عتبة)أيالشامإلىخرجواثم،فأخبرهأبيهإلىعتبةفرجع.الدعوةهذه

نإ:لهمفقالالديرمنراهبعليهمفأشرف،منزلافنزلوا(معهومن

فقال.(..وغيرهاكالذئابوحوشأوسباعبها)أيمسبعةأرضهذه

علىأخاففإني،الليلةهذهقريشمعشرياأغيثونا:لأصحابهلهبأبو

وأحدقوا،حولهموأناخوهاجمالهمفجمعوا،محمددعوةمنابني

نأالمفهوم)وجوههميتشفمالأسدفجاء،(ليحموهمظاقتربوا)أيبعتبة

:)الشاعر(حسئانقال.فقتله،عتبةضربحتى(نائمينوهمكانهذا

بالرأجع"ال!ئبعأكيلفماأفلهإلىالعاميرجعمن

إذاؤالتخبم!الوأنالحكايةهذهتعنيألالنقولقليلانتوففهنا

بنعم،الإجابةتكنلموإنالسماء؟إلىالنبيبمعراجمرتبط!فؤئ

النجممعنىيكونأنأيمكن.ويكذبهالأمرهذامنعتبةيدهشفكيف

،محالهذا!؟سبحانهاللهأقسمهقسممجردأو،شجرةأونباتهنا

لأ؟ئ!غؤفاصناحئكنمل!ضفا!:وهيتليهاالتيالآيةتكونأنإذنفلابد

ضل-ماوأنه،العلاالسماواتإلىفعلابهقدغرح!فهمحمدأأنتعني

وكلهاالكريمةالآياتتتوالىثم،هذاقالإذ-غوىوما-هذاقالإذ
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إشاريبشكلالمعراجوقائعووصفالكريموالقرآنبالوحيمرتبطة

فيالواردةالضمائرتفسيرفيالمفسئرينلاختلاففيهالخوضنستطيعلا

علىليغتملاالضمائرالكريمالقرآنيستخدمماوكثيرأ.الآياتهذه

فالآيةالعلمتطورهاضم!فياللهإلآيعلعهالالأسراروانماوئبعدهالمعنى

قبلهاآيةهناكليس.(2ء:)الرحمن(يمقانصغفيفافنكل!الو:الكريمة

فسرواالمفسترينولكن،الأرضهو)عليها(فيبالضميرالمقصودأنتفيد

تفسيريمكنفهلالآنأما.المحدودعلمهموفقعلىبالأرضالضمير

أوالقمرعندفضائيةمركبةفيإنسانكانلوماذاالنحو؟هذاعلىالضمير

)كلإذن؟وبفنىيموتا"لنالتتانة؟دربخارجحتىأوالمريخأوالمشتري

يعنيوقد،التبانةدربأيضايعنيوقد،الأرضيعنيقد(فانعليهامن

وهذا،أخرىمجرأتتعنيوقد،المجرةتعنيوقد،أخرىدروباأيضا

!تعلمونلامايخلقفالله،البشرغير،آخرخلقأيعنىقدأيضاالتعميم

بنبوةإيمانييزيديوحناورؤبادانياللرؤيابوشتفسيرأنالمهم

والجسدبالروحكاناوالمعراجالإسراءأنأؤكدويجعلنيبل،المصطفى

ولمالسماواتجندإلىوصلأنهقالتالسابقةالنبوئيةفالاشارات،معآ

فول!هلمحمدالشديدةكراهيتهرغم-بوشإن.بروحهوصلأنهتقل

.السلاموأزكىالصلاةعليهالكريمرسوليعلىأصلييجعلني

*"ء
-.-
ء"*

-.-*،ء
ء8*

اقرأ
ا

باللغةوالكتابةالقراءةيجيدكان!فهمحمذاأنبوشجورجيؤكد

فالكتابة،يرىفيماهذالتأكيدكافيةيراهاأدالةعذةوشسوق،العرتية

تداينواإنالناسنفسهالكريمالقرآنأوصىوقدالعرببينشائعةكانت

نشأوآلذي،النبيعمابنطالبأبيبنعلياأنكما،يكتبوهأنيذئن
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والكتابة،القراءةيعرفكانأنهأي،الوحيكتابمنكانبيففيالنبي

وقد.أخيهلابنيعلمهاولاوالكتابةالقراءةابظطالبأبويعلمفكيف

إلىعنهااللهرضيخديجةبتجارةوذهبالتجارةفيجفهمحمدعمل

ليقئدللكتابة-بوشيرىفيما-دائمايحتاجبالتجارةوالمثشغل،الشام

لذاتجاريةحركةملتقىمكةوكانت،ذاكرتهمنيفلتأنيخشىما

كبير.خل!إلىلأهلهالازمةوالفراءةفالكتابة

!ررسولنامعرفةلتأكيدالمؤلفساقهاالتيالعقليةالأدلةهيتلك

أجدلاوأرانياالكتابهذامنالاؤذالفصلاراجع.والكتابالقراءة

إلىعمدالمؤلفلكن.الإهانهعنحاشاه.هذافي"!ي!لنبيناإهانهأيه

فيمنهرغبةوالكتابةالقراءةيعرفلابأنهاذعىخييهمحمدأبأنالزعم

الله.عندمنوحيهووإنماعندهمنليسالكريمالقرآنأنعلىالتأكيد

بالقراءةنبيناجهليؤكدواحدأإسلاميأنصأنعرفلاأنناوالحقيقة

اللهيأمرأنويستحيل""اقرأبأنللرسولإلهيأمرفهناك،والكتابة

القرآنيالنمسفيوارد)اقرأ(الأمرهذا،مستحيلهوبمانبيهسبحانه

أفا،جميعأالمسلمينبينفيهخلافلاالذيالوحيدالنصرهوالذي

والتفسيرات،القرآنيالنصرفيتردفلمتفسيراتمنأضيفما

الشهيرالتفسيرصاحبالطبري)ماتلاحقوقتفيوأتتاجتهادية

الكريمة:الآيةأما،هـ(310سنةفيمثلا

(+...بيمينلثتخطة،ؤلابمتابقئلإ"منمنتتفواكنتؤقا،ثو

.(48:)العنكبوت

كتبمنكتابمنقبلهتتلوكنتماواضحهوكمافالمقصود

فيإلآللعربيةكاملةتترجملم)التيالتوراةتتلوكنتماأيالكتابأهل

شرجملبم)التيالأناجيلمنانجيلمنتتلوكنتوماالتاصععشر(القرن

الأحباركانوإنما،لاحقوقتفيإلآالعربيةاللغةإو!كاملةأيضئا
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بعضراذعىالذيالعبرانيوالانجيل،للناسمعايخهاينقلونوالرهبان

يومحتىالآثارعنهتكشفلمللعربيةترجمهنوفلبنورقةأنالباحثين

وإنما.والكتابةبالقراءةالنبيجهلتعنيلاالكريمةفالآية،هذاالناس

الصلأعليهأنهلها-السابقةالآياتبقراءة-سياقهايفيدكماتعني

لدنمنالقرآنأتاهوإنماالسابقةالكتبعننقلاالقرآنينقللموالسلام

بنورقةهووليسوتعالىسبحائهاللههوالخبيرهناوالعليم،خبيرعليم

المتخرصين.أحدقالكمامكةكنيسةرئيسنوفل

سياق17ءهـفيسنةفيتوفىالذيالقرطبيتفسيرفيونجد

مسألةوالكتابةللقراءة!"معرفتهمسألةأنتفيدأنهاالآيةلهذهتفسيره

فيها.يتشككمنوهناكيؤكدهامنهناك،خلافية

وردبمايتعلقمافهووالكتابةبالقراءة!ك!لى!هلجهلهتأكيدأيقالماأهمأما

فيهوردتالذيالقرآنيوالسياق،وأميئنافيبكلمةالكريمالقرآنفي

هناوسنستعرض،والكنابةالقراءةمعرفةعدمأبذايعنيلاالكلمتينهاتين

الكلمتين:هاتينفيهاوردتالتيالآيات

افتذؤافقدأسئقفوأقإنأستقفتئمغؤالأفيينائبهتابئأوتواتقذينؤفل...!ث

.(20:عمران)آل!*بمبائيبابتجمييرؤالفةائبلاغغقيلثفإئقاتؤئؤاؤإن

والكتابة؟القراءةمعرفةعدمهوهناأميينمعنييكونأنيمكنهل

العربكلوهل؟والكتابةالقراءةيعرفونوالنصارىاليهودكلوهل

خلقدونالعربعلىمقتصرالجهلهل؟والكتابةالقراءةيجهلون
اس

فيالأميينفسركثيرةمواضعفيمتنورمفسروهوالقرطبيإن.؟الله

عدمإنقيلفإن،المشركونالعربوهوالصحيحالتفسيرالآيةهذه

بالله.إلآقوةولاحوللاقلنا.الربعلىقصثروالكتابةالقراءةمعرفة

)أيالمليينمنالكتابتين:يتكولتفسيرهفي(774)تكثيروابن
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الأقيينأ!ولاللهسبحانيا.المشركينمنوالأقيين(المللأصحاب

المليينوكل،يكتبونولايقرأونلاالمشركينكلأي؟المشركينمن

الجهلأبداتعنيلاهناالأفيينكلمة!عجابأمرهذا؟ويكتبونيقرأون

.الفقرةهذهآخرفيسنوردهمؤكداآخرمعنىلهاوإنماوالكتابةبالقراءة

الذينأوالجهلةهوالأميينمعنىفيهايكونأنيمكنلاأخريآية-

والكتابة:القراءةيجيدونلا

.بم(..لتبيلالأقيينيخيغقيناتيسىقائوابآتفئمذيلث...!الو

.(75:عمران)آل

المسلمينعاهدواإذايقولونكانوااليهودأنالقرطبيتفسيرفينجد

فكلمة.ظلمهمفيحرجعليناليسأي(شبيلالأقيينفيتيغقينا!

وهل،اللهسبحانيا.المسلمينتعنيبأنهاالقرطبيفسئرهاهناالأميين

يهودياعاهدإذااليهوديأنهذامعنىوهل،المسلمينعلىقصرالجهل

هذايكونأنيمكنلا؟ظلمهفيحرجعليهفليسيكتبولايقرألاآخر

إلىالناسئق!همتمونيزالونولاكانوااليهودأنالمعنىوإنما.المعنىهو

بالمصطلح"الأغيار"هماليهودوغير..اليهودوغيراليهود:قسمين

ثمالأممتونهمالأخرىوالأمم،الأخرىالأممأواليهودغيرأوالمعاصر

ابنوبفستر.الأقيينفصارتمشذدةواحدةميمفيالميممينأدمجت

آنفا.ذكرناهماسوىتفسيرهعلىتعليقولا.بالعربالأمميينكثير

والكتابة:بالقراءةالجهلهوفيهاالأقيينمعنىيكونأنيمكنلاأخرىآية-

؟

آياتهغقيهئميتئواقثفئمرس!ولأالأميينفيث!جتاتذيفؤ...!!

.(2:)الجمعةمهه+...ؤائجكقةائبهتابئؤئفئفثئمؤيزتجيهئم

بالقراءةالجهلةيعلم(والكتابةبالقراءةجاهلا)أيأقيأيكونكيف

.للنصوصفلنعدهذاومع!با؟كفالجاهلأيعلم؟..الكتابوالكتابة
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منهمكتبقنالعربهمبالأميينالمقصودأنالقرطبيذكرلقد

وعلى.كتابأهلليسوالأنهمأميونالعربإنويقول.يكتبلمومن

وبذكر.التفسيرهذاتخالفأخرىنصوصاالقرطبيأوردفقدحالكل

نأأيبالقلمالخطبعنيهىاالكتابأنعباسابنعننقلاأيضاالقرطبي

ذلك.إلىويدعوهموالكتابةالقراءةالعربليعلمأتي!ع!النبي

إلأفئمؤإلطأقانجيئإلاائيهتابئيغففونلاأكئونؤمثفثم!:أخرىآية-

الذينهو""أميونمعنىبكونقدهنا..(78:)البقرة(بميطئؤن

إلىيشيرعليهاالسابقةالآياتفيفالسياق،والكتابةالقراءةيعرفونلا

أهلأي-أنهمللمسلمينيقولأنيريدسبحانهوالله،الكتابأهل

أنهمأي،أمانيإلاالكتابيعرفونلاجهلة-يلقونهمالذينالكتاب

القرطبيأوردهاالتيالتفسيراتفمنهذاومع.كتبهمفيمتفقهينغير

،العربنصارىهموقيلالكتابأمأنكروالأنهمأميونسقواأنهم

تعنيقدهنافالكلمةالخلافهذاورغم..الخ..المجويرهموقيل

سياقلافيالذمسياقفيهذاوردوقد،والكتابةبالقراءةالجهل

فخر؟مجالالجهلوهل،الفخر

لقد.مفردة""أفيكلمةفيهاوردتالتيللآياتالآنننتقل-

هيالأميأنإلىببساطةلنصلالجمعصيغةفيبالكلمةنبدأأنتعمدنا

التيالآياتالرادمنيمنعلاهذالكن،ذكرهالآنفبالمعنىالأميينمفر،

يتيغودظائذين!:الكريمةالآيةتفسيرففي.مفردة""اقيفيهاوردت

التؤراةفيمجنذفئمفكتوتجايجذونهاتذيالأقيئالثبيئالرشئوذ

.(157:لأعرافا)(!...الإنجيليؤ

لكننا،يكتبولالايقرأالذيمعناهاأنكثيرابنتفسيرفينجدلم

الكرطبي.عندالتشسيرهذامثلوجدنا
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كلمةأنيقينوهناك،أميينمفردفالأمي؟المفسرونانتكسلماذا

نسلمنهوالذيالنبيأيالأميوالنبي،بالجهللهالاعلاقةالأميين

الذيالنبيأياسرائيلبنيمنليسالذيالنبيأيالسلامعليه-إسماعيل

الأخرىالأمممنهوالذيالنبيأي،اليهودغيرمنأيالأغيارمنهو

بنيعلىمفتصرةالنبؤةأنيظنوناليهودكانفقد،اليهوديةغير

اسرائيل.بنيمنليسنبيهوهالهمقالتعالىاللهلكن،اسرائيل

هوها.اليهوديةغيرالأخرىالأمممننبيهوها.الأغيارمننبيهاهو

.المقصودالمعنىوهوأقيرسول

تأييدابوشجورجنؤيدلاأنناالقولمنلائذالعرضهذابعد

فقطوانما،والكتابةالقراءةيعرفكانالنبيأنعلىتأكيدهفيمطلقا

عنللدفاعالمسلمونبهايستشهدالتيالنصوعرأننؤكدأننريد

هناكأنهواما،خلافموضعأنهاوإما،لهاأساصلاأنهإما،الجهل

الرسولجهلإثباتفيأنرأوافإن،تفسيرهاأسيءلعامايناقضهاما

التيتلكغيرأخرىأدالةعنفليبحثوا،قدرهيرفعمما،والكتابةبالقراءة

قدوة!قهالرسولأناعتبارهمفييضعواأنعليهملكن.بهايتقولون

علىالتأكيدأنيرواوقد،فضيلةبعدهامافضيلةبسنتهوالاقتداءومثل

المدارسفيأبنائهمالتحاقلعدمدافعلهوالتعصببهوالتشبثهذا

اتخذلمنوهل.العلمبناصيةالأخذوعدمالقراءةعلىالعكوفوعدم

.؟العلمبناصيةإلآللآخذينفيهلامستقبلعالمفيمكانالسبيلهذا

عننقلايكنلمالكريمالقرآنأنلإثباتمؤكدةكثيرةطرقهناك

ليسكثيرةمواضعفيتشابهمنوبينهابينهماوأن،عليهالسابقةالكتب

القرآنفيأنكما.وتعالىسبحانهاللههوواحدالمصدرأنعلىدليلأإلآ

.تحريفاتمنعليهالسابقةالكتبفيوردماعلىردوداحاسمةالكريم

"قفاه"علىفاستلقىتعبالكونخلقبعداللهإن.التوراةتثلألم

خلقسبحانهاللهبأنال!متفههذاعلىالكريمالقرآنتردألم.ليستريح
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الجلالهذاأين،يتعبلمأي"لغوبمن"مستهوماوالأرضالسماوات

الناضجغيرالطفوليالوصفمن،العالمينربالقرآنبهوصفالذي

اللهأنالتوراةفييردألم،المحرفةبالتوراةالتكوينسفرفيوردالذي

إلىيعقوبونظر،الفجرحتىيعقوبيصارعظلوتعالىسبحانه

الفقرات،والعشرينالثانيالاصحاحالتكوينسفرهذافيانظر.وجهه

المقدسالكتابقاموسفيالفقراتهذهتفسيروانظر.3اإلى25من

الموضعهذافيهذامناكثراستطردأنأريدلا.أورثوذكسألفهالذي

فيماغضاضةأيةأرىلاأننيالقولوبكفي،الدراسةأوالمقدمةهذهمن

جاهلايكنلموالسلامالصلأعليهالرسولأنمنالمؤلفإليهذهب

قلبي:أعماقمنلأهتفإسلامييؤكدهذاإنبل،والكتابةبالقراءة

الله.رسولمحمد،اللهإلاإلهلا

بينوربماالمسلمينالعرببينيسودالمعنىهذاجعلالذيمالكن

التفسيرإلآأمامناهناكليسأنهالواقع.العربغيرمنالمسلمين

المشقةعنيبعدهأنإلىالإنسانيقودماكثيرأفاللاشعور،النفسي

تبريراتأونصوصانقولآأويتلفسويجعلهالتكاليفعنهوئسقط

أولغةبتعلمطالبتهإنقائللكيقولأنأسهلفما،الراحةإلىليركن

نإقائللكيقولأنأسهلوما،الكفارلغةيتعالملاإئهأجنبيةلغات

اللازمةالقؤةإعدادمنللتمكنالحديثةبالعلومالاستعدادمنهطلبت

الموضعهذافيتمرطائرةوأي،الكعبةفوقالرحمنعرشإن،للدفاع

بلادهمإنيقولواأنوالشوامالمصريينعلىأسهلكانوما،احترقت

لمستعمريمكنفلامصرفيوالبدويالعراقفيالجيلانيمقاميئبين

غيرفينصوعراستخدامأسهلما.دخلولكنه.بلادهمدخول

تأخرتوكمبالمسلمينالأذىلإحداثخطأتفسيرهاأوموضعها

عانتوكم،والإسلاميالعربيعالمنافيالأميةمحوحركات
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المسلمينامبراطوريةومؤس!الإسلاميالدينمؤسسصم!محمد

التعليملجعلالقوانينسنتوكم.العلملنشرطودلاالحكومات

تكونأنيمكنألا!عليهالناسيتكالبأنالأولىوكان،إلزاميأالابتدائي

لكن.كلههذاوراءتحسبولاتكتبولاتقرألاأمةأننامنالمروبات

فيالتفاسيربعض!بهقالتوالذيبهنقولالذيالمعنىهذانجدلالماذا

بالأصلتهتمالعربيةاللغويةالمعاجمأنالواقع1العربيةاللغويةالمعاجم

المعنىلأنإفا،لهاالاصطلاحيالمعنىئهملماوكئيراللكلماتاللغوي

منأتىالاصطلاحيالمعنىلأنواما،بعدظهرقديكنلمالاصطلاحي

منوغيرهاالعربيةبينمشتركاكانأوالعربيةغيرأخرىساميةلغات

بمعنىالعربيةإلمعاجمفي()مماليكنجدلنفنحن.الساميةاللغات

نأ()ققكمادةفيسنجدهماكل،والعراقوالشاممصرسلاطين

ملكبمعنىإلآفرعوننجدولن،امبراطورنجدولن،العبدهوالمملوك

نجدلنوهكذا.للكلمةالأخرىتال!دلاوالحكمنظامإلىإشارةدون

.وهكذا...مأماللغويلأصلامنباعتبارهاإلآأقثيكلمة

*8ء
".-
ء.*

لغطيةاإنسانهوهل!!سو!معمل

المسيعية؟المقدسةلكتبابهتنبأقلذكحا

إنسانأوالخطيةإنسانيسفىعفانبوءةالمسيحيالدينيالتراثفي

وهذا.السلامعليهللمسيحالثانيالمجيءقبلوششعلييظهرالخطيئة

إسلاميدينيتراثأيضئاهو.السلامعليهللمسيحالثانيالمجيء

:هذاالخطئةإنسانبظهورالنبوءةجرتكيفلكن.متواتر

(اليونان)فيتسالونيكيأهلإلىالثانيةبولسرسالةفيورد-

المجيءأناعتقدواالبلادهذهأهلمنالمسيحيينأنالخطيةإنسانعن

مجيئهفيالمسيحأي"انه:بولسلهمفقالأوانهحلقدللمسيحالثاني
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يجهر)أيالخطئةإنسانوئستعلن،أولآالارتداديأتلمإنيأتلاالثاني

معبودأأوإلهأئدعىمنكلعلىوالمرتفعاتقاوم،الهلاكابن(بدعوته

."إلهإتهنفسهفظهرأ،كإلهاللههيكلفييجلسأنهحتي

له!لفأنسبقأنه(اليونان)فيتسالونيكيأهللربوويذكر

يأتلم."وقتهفي"سئستعلنلأنهبعديأتلمأوانهاوأن،النبوءةهذه

بظهوروئبطلهفمهبنفحةيبيدهالرفيالذيالأثيمئستعلنحتىالوقت

تسالونيكي.أهلإلىبولسرسالةمنالثانيالسفر"...مجيئه

أحدهووانماالمسيحهوليسوبولس،بولسنبوءةهيهذه

المعنى.بهذارسولاالمسيحيالتقليدفيىف!شوالدعاةأوالوغاظ

بظهورنبوءةأنهاعلىأيضائفسترعباراتمتىانجيلفيوورد-

استخدامودون،واضحةإشارةودونأمثالخلالمنلكنالخطتةإنسان

."الخطيةإنسانظهور"لعبارة

ط!ئضمحمدأيعتبرونالمسيحيينمنوطائفةبوشجورجوالمؤلف

"الارتداد"وبعتبرون،السابقةالنبوءةفيإليهالمشارالخطئةإنسانهو

جلوسويعتبرون،الإسلامانتشارهوللمسيحالثانيالمجيءيسبقالذي

خاصةوللقدسللشامالمسلمينفتحهو،اللههيكلفيالخطتةإنسان

من21)الصفحةكتابهمقدمةفيالمؤلفوجدنالذا..الهيكلحيث

نأعلىيؤكد(العربيالنمسفيلهاالمقابلةوالصفحةالانجليزيالنصر

الدينيةوطائففوالمؤلف،!غهمحما،هوالخطيةبإنسانالمقصود

إلىالمسلمينوعودةثانيةالمسيحمجيءألفتةكلبدايةعنديتوقعون

.الإسلامعن""ارتدادهمالمسلمينتعبيرحدعلىأوثانيةالمسيحية

هذهتفسيرفيسواءليسواالمسيحيينأننذكرأنهناالمهمومن

بها،المقصودهووالسلامالصلإةعليهمحمدابأنالقولوفيالنبوءة
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المسلمينامبراطوريةومؤسسالإسلاميالدينمؤس!قيسضمحصلأل!

الكتابية:المعارفدائرةهومسيحيونكتبةلمرجعالرجوعهناونفضل

تفوقوتفسيراتنظرياتهناك:المختلفةالتفسيرات-))

بعضها:إليك،بولسالرسولأقوالمنالجزءهذاعن،الحصر

يحتويلاالجزءاهضبأن-النقادمنالمحدثونيجدهرأقي!تااثاأ(

فكرمجردولكنه(المستقبليعرفلافكرهمحسب)فبولسنبوةعلى

وعلى(بعدهوما3ء:11،بعدهوما8:23)دانيالعلىمبنيالرسولمن

منيقنعأويرضىأنيمكنلارأيوهو،المسيحضدعنالشائعةالأفكار

الإلهي.بالوحيذلكقالوأنهبولسرسوليةبحقبقةيؤمنون

غيرهأونيرونأووكاليجولا"الخطية"إنسانبينالبعفريربط()ب

إليهترفعأنكاليجولاأمرلقدالواقعوفي،الرومانأباطرةمن

هيكلفيتمثاللهيقامأنوأراد،الأعلىالإلهباعتبارهالتضرعات

"أعمالأنكما.لتسالونيكيبولس.زيارةقبلهذاكانولكن،أورشليم

الأهمية.وهذهالقوةبهذهلنبوةأساساتكونأنيمكنلاالمجنونهذا

البابويةإلىإشارةأنهاهوالبروتستنتلدىالمقبولالتفسير()ج

بولس،عنهاتحدثالتيالتجديفيةالملامحمنالكثيرفيهايرونالتي

الامبراطوريةهيتحجزالتيوالقوة،الكنيسةبهمقصوداللهفهيكل

ومن،معيننظامإلىبلنردإلىيشيرلا"الخطيةإنسان"أن،الرومانية

نأيعتبربولسالرسولبأنالانطباعمقاومة-حالأيعلى-العسير

وصفأنكما،المسيحضدهو،هن!عبفردفيالذروةسيبلغ"الإثم"سر

بالاسم.ولومسيحيشخمسبأنهالظنمعهيستبعد،الرسول

كثيرينمنالقبوليلقىوالذيالآباءاعتنقهالذيالرأييبقى)د(

ستتجسدفيهنردهو-النصرهذافي-"الخطية"إنسانأنوهو،الآن

لله،ونكرالآفجوزاصورهاأشدفي-ثانيةالمسبحمجيءقبيل-الخطية
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الشخصياتمنبأيالشخصيةهذهلربطالمحاولاتكلإهمالويمكننا

والصعوبة،صحيحةغيرنفسهاالفكرةأنذلكمعنىوليس،التاريخية

ولكن،-قريب"الخطية"إنسانظهوروكأنيتحدثالرسولأنهي

مثل!،سنةألفيبعدأي،بعيدزمنب!ا،ليسأنهكما،فوزاليسقطعا

:اتس2)انظرالأشرارودينونةثانيةالمسيحمجيءوبينبينهويربط

ذلكقبلسواء"السنة"الالفمدةإلىواضحةإشارةأيبدون،7-ه(

.بعدهأو

هذاصعوبة!وءفيالأسلمأنوببدو:الجوهريةالفكرة-

إلىالتفاصيلنتركوأن،بهالموجودةالعامةبالفكرةنتمسكأن،النصر

المسيحأقوالوفيبل،المقدسالكتابوفي.فعلاالأحداثتقعأن

يؤيدما(18:8لو،14-43.24:11-13:30.37مت)انظرنفسه

الضيقمنفترةستأتينهائئاالمسيحملكوتانتصارقبلبأنهالاعتقاد

والخيرالشريبلغحيث،الارتدادوانتشار،الإيمانوضعف،العظيم

،(13:30مت-الحصاد"إلىمغاكلاهماينميان)دعوهمامداهما

صارفاعصيباوقتاذلكسيكونالخيرعلىللشرالظاهريالإنتصارومع

دون"مجيئه"بظهورحاسفاتدخلاالإنسانابنبتدخلينتهي،رهيبا

الصاعدةالشرقوةوستكتسح.الظهورهذالكيفيةكاملتوضيح

فييمثلهاوكان،الفوضىانتشارتمنعالتيوهي-والحكوماتالقانون

الإثم،فيستشري-المومانيةالامبراطورية،بولسالرسولعهد

منيمنعلاللنبوةالنهائيوالمرمى.معينةرئيسيةشخصيةالشروبتقمصر

.((النهائيبإتمامهاإرهاصاالتاريخمنفتراتفيجزئيأإتمامها

الإنساتمذاا!بيصفونالتيالختليئةأوبالخطيةالمقصودمالكن

يقولوالذي،للمسيحالثانيالمجيءقبلسيظهرالذيالفاجرالآثم
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.والسلامالصلاةعليهمحمدنبيناهوبهالمقصودأنوطائفتهبوش

فيوردتكماالشريعةعلىالتعذيهيالخطيةأنيفهمونالمسيحيون

أثناءالانقيادورففالانسان.والجديدالقديمبعهديهالمقدسكتابهم

ورفضه،سبحانهاللهطبيعةمعرفةورفضهونواهيهاللهلأوامرحياته

)السفر3يوحناانجيلتعبيرحدعلى"ابنه"شخصفيالمعلنةاللهمحئة

عليهاينطبقوالخطية"اللهعقابالبشرعلى"تجلبوالخطية.(3ءالفقرة

وردكما.الخافىنسلإلىوالاثمالشريرةالنزعةتنتقلإذالوراثةقانون

أنالمسيحيالدينرجالكلوبرى.)افقرة،51السفرداودمزاميرفي

التيالشجرةمنأكلاعندماربهماوحواءآدمعصىعندمابدأتالخطية

خطيةإلآللغفرانقابلةالخطاياكلالمسيحيةوفي.عليهمااللهحرمها

)المقصودالانسانابنعلىكلمةقال"ومنالقدسالروحعلىالتجديف

هذافيلالهيغفرفلنالقدسالروحعلىقالمنأفالهئغفر(المسيح

:12متى)انجيل"(الآخرة)المقصودالآتيفيولاالدنيا()المقصودالعالم

الخطايامنإليهمايؤديماأنكماالخطايامنوالسرقةوالزنا.(32و31

الخ....والطمعالشهوةأيأيضا

هذهفيالواردالخطيةإنسانهوط!يخهنبينايكونأنأيمكنهذابعد

منإلآالحضاريوإنجازهالنبيفضائلعنكثيرانتحدثلن؟النبوءات

الخطئةمفهومخلالومن،هذاكتابهفينفسهبوشأوردهماخلال

هذهفيوردكماالخطيةإنسانومفهومالمسيحيةالكتاباتفيوردكما

نفسها.الكتب

العهدينأسفارفيالواردةالنبوءاتإنبوبح!جورجيقول-

،شجرةتقطعبألاقؤاتهأمرقطا!همحمداالنبيأنتؤكدوالجديدالقديم

نأأردناولو.شيخاأوطفلاأوامرأةتقتلوألالضرورةإلآبيتاولاتهدم
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لكنناالصفحاتمئاتكفتنالماهذالتأكيدوالتاريخالسيرةلكتبنعود

بنصيهالكتابهذاصفحاتفيوالموجودبوشجورجذكرهبمانكتفي

الإنسانيكونأنالخطاياأمننتساءلوهنا.المترجموالعربي،الانجليزي

شيخا،ولا،طفلاولا،امرأةيقتللاالخطتإنسانهل؟بعدؤهرؤوفأ

الفضيلةإنسانهوهذايفعلمنإن.زرعأيفسدولا،دارأيهدمولا

مناهتف،"الموقر"بوشبروفسورياجعلتنيلقد.الخطيةإنسانلا

الله.رسولياسيديياوسلمعليكاللهصلى:مرددآأعماقي

نقتلولالعدونازرغانقطعبألآالآمرأيهااللهرسولياعليكاللهصلى

ديننا.فييحاربنالمإذارجلاولابل.امرأةولاطفلاله

!ي!النبيجيوشسماتأنهذاكتابهفيبوشجورجيؤكد-

راهبعلىتعتديلاأنهاالسابقةالكتبفيالنبوءاتأكدتهاكما

كانسواءتعئدهموضعولاولاعابدموضعتنسكهولاناسكولاولادير

إذن؟الخطيةإنسانصفاتهيأهذهاللهسبحانيا.نصرانياأويهودئا

أهتفرجلياأخرىمرةجعلتنيلقد؟الفضيلةإنسانصفاتتكونماذا

اللهفصلىالدينيومإلىمبادؤههذهدينعاش:أعماقيأعماقمن

.سلاموأزكىصلأأفضلنبيهعلى

المفهومفيخطتةهما،طمعمنإليهايؤديومابل،والسرقة-

الكريمالقرآنأنأمللسرقةالإسلامنبيدعافهل،للخطيةالمسيحي

فيالحدهذااللهرسولوطبقبل،اليدقطعهوالسرقةحدجعل

إنساناليدقطعهوالسرقةحدجعلمنأيكون.محدودةحالات

النتة-حسنبعضهم-كثيرونمغقلون.قليلانتوقفهنا!؟خطيئة

وحشيةعلىودليلقاسفظأنهعلىالأدالةوشسوقونالحدهذايهاجمون

نصهاقرآنيةآيةإسقاطأيجب:والسؤال.إسقاطهويجبالإسلام
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اللصوصرنشجعأنناالحدهذامهاجمةيعنيألاثم؟متشابهغيرواضح

علىنؤكدأنعمليأوالأفضلوالأجدىالأحكممنأليس؟والمختلسين

فيهاالاجتهادمجالشروطالتطبيقفلهذافعلاتطبيقهعنأما،الحدهذا

الشافعيلا"مالكولاحنيفةأبيولاح!ب!!ابناجتهادلبسلكنه،قائم

قدوالاختلاسالسرقةأساليبلأنالسابقينالفقهاءمنغيرهمولا

نإثم!؟السابقينهؤلااجتهاداتمعهاتجديتعدولمكثيرأتطؤرت

وأنقؤةموضعفيالمسلمونيكونأنعلىمتوففالحدهذاتطبيق

الله،حدودمنحدإسقاطيريدونلمنالتصذيعلىقادرةدولهمتكون

سواءالإسلاميةالدولةداخلالمواطنينكلعلىينطبقالحدهذالأن

محمدمحضيريقولفيماالظلمومن.مسلمينغيرأومسلمينكانوا

سرقمسلبميذئقطعأن-متنؤررجلوهو-السابقماليزياوزراءرئيس

والثاني-،يدهفقدالأؤل.بنكانهبيهوديمسيحبئاووئسجنعنزأ

مالمنلديهمابسببالسجنداخلمنعماعاش-محضيريقولفيما

ختأهالذيالماللينفقالسجنمنيخرجأنبعدمنعماوعاشبهيرشو

.اخرونقومتخبئظعلىوأعانهالعيونعن

ودولقويمسلممجتمعإلىحاجةفيإذنالحدهذاتطبيق

التيالإنسانحقوقوهيئاتبعفجمعياتتهددهالاقويةإسلامية

تطالبولاالاقتصاديةالحياةوأفسدبنكأسرقبمنبالرحمةتطائب

أرضه؟منوأخرجهشعبأنهبعبمنبالقصا

قللتالسرقةحدلتطبيقشروطأالسابقونالفقهاءوضعوكما

غيرظروفظلوفيأيضأالآنفنحن،الحدهذاتطبيقمنكثيرأ

فيالنظرلإعادةماسةحاجةفيعصرهمغيروعصر،ظروفهم

أقول.الحادثةوالمستجداتالمتغيراتظلفيالحدهذاتطبيقشروط
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هذافوجود.نفسهالحذفيلاوظروفهالتطبيهتشروطفيالنظرإعادة

هذهمنيحدعاملأنهلاشك،مغلقأوسيفأئتلىترآناذاتهحدفيالحد

المهم.للإنسانالأساسيالمحركهيوحده!القوانينفليستالخطية

فيالخطثةإنسانهويكونأنيمكنالنظرةهذه،للسرقةينظرآنبى

ونسخنبيناعلىنصلييج!اناوهذا.يمكنلا؟المذكورةالتبوءات

دسليمأ.عليه

وإنماالمسيحيالدينيالتراثفيالخطئةهووحدهالزناوليس-

أما،الزناعلىوالسلامالصلابعليهالمصطفىشخعفهل،أيضاالشهوة

القرآنفيوردكما.اتجالدحذإلىوالزانيةالزانيعلىالعقوبةغلظ

كانتوإن،سنتهمننعرفكما()الرخمالقتلحدوإلىبلالكريم

الصلاةعليهنبينايكونفكيف.محدودةقليلةفيهارجماقيالحالات

السابقةالكتبفيالنبوءاتأشارتكما.الخطيةإنسانهووالسلام

.؟بوشجورجيفممترفيماعليه

بعيديغيرالمسلمينبعضريتصدىأنمعنىما:قليلانتوقفهنا

تحتلمسلمينالإنترنتعلىمواقعنجدأنمعنىومابل،الحذلهذاالنظر

هذايكنلموإنالزنا؟عندفاعهوهل.للزانيةرجمولاجلدلاعنوان

والسلامالصلاةعليهالمصطفىيطبقلثمهذا؟البعضريفهمألاقصدهم

عليهتطبيقهعلىأصرمنعلىإلآأحيانايطبقهلمبل.لاقليإلآالحدهذا

كتبفيمعروفهذاوكل،الاعترافطفيوالإلحاحبل،بالاعتراف

تسييرضروراتومنالحكمةمنأليس.الإسلاميوالفقهالسيرة

أنزيل!؟آيةأنحذفالنصوعر؟هذهعلىنبقىأنمفيدبشكلالمجتمع

ضدمغلقأسيفآالمفيدالحكمهذاإبقاءالأففلمنأنهأئم!؟مفيدةشتة

لإثباتفيهاالتشدديمكنشروطفهناكالتطبيقأقا،الخطئةهذهمرتكبي
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هيليستوالقوانين.مضىفيمافعلاحدثماوهذا،الخطئةهذه

أفعالنامنكبيرفجزء،خلالهامنالإنسانيتحركالتيالوحيدةالشبكة

مفيدالدينيالحكمهذافبقاء،يراهأويثبتهأوالقانونيطولهأنيمكنلا

أليس،والفقهيةعالدينيةالنصوفيالخوضعنالنظربصرفعمليا

العداوةإشاعةعواملوأحد،المجتمعاتتئتويض!عواملأحدالزنا

وهيئاتجمعياتتكونأن.مجتمعأقي،المجتمعفيالاطمئنانوعدم

فهذا.الرأيقضايافيالمعتقلينعنمدافعةأوربافيالإنسانحقوق

عنولا،الحدودبتطبيقالقائلينعنئدافعونلاأنهمرغممعقول

وفقعلى"الاصلاح"هذاكانإذاإلآالسياسيبالإصلاحالمطالبين

عنمدافعةوالجمعياتالهيئاتهذهتكونأن،الجمعياتهذهمفاهيم

وفي،لهعملبتدبيرعنهالفقرإبعادوفيالكريمةالحياةفيالإنسانحق

منخلاإذاخصوصامفهوممعقولفهذا،والملبسالكساءفيحقه

والمناطقالدولفيوالسكنواللباسالطعامكئرفهل،والهوىالغرض

هذهتدافعكيفلكنلها؟باستعمارهمالمستعمرونباركهاالتي

علىخطئةالزناإن!الزنا؟فيالإنسانحقعنوالهيئاتالجمعيات

فهو،الزناعنيدافعلمه!!عومحمد.للخطيةالمسيحيالتعريفوفق

الخطية""إنسانهمبل،كتبهمبهتنبأتالذيالخطيةإنسانليسإذن

عليدثاللهصلى!اللهرسولمحمدأي.الخطيةعنيدافعونلأنهم

وسلم.

9

فيماالإسلامعلىالسابقةالكتببهتنبأتالتيالخطئةوإنسان-

متكبر،بولستعبيرحدعلىإلها"نفسه"ئظهرمتألهبوشيقول

بولستعبيرحدعلىإلها"يدعى"منكلعلىنفسهيرفعمتعجرف

خصفمنمجاشصهـس!ريهؤن%لم؟ه!!لكنبيناصثهماتمنهذههل.أيضا
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القديدتأكلكانتامرأةابنأناإنماعليكهؤن:بقولهعليهخلفىرجل

ألم؟جنبيهفيأثرهتركحصيرعلىينمألم!؟بمكة(المجفف)اللحم

زمرةفييحشرهأناللهياعألم؟الأوقاتمنوقتفيجوعهيشتد

صفحاتفيتذكرألم.نفءبوشأوردهمالنوردهذالنترك؟اد،كين

سلبوهالمم!عيحيينالكتابوأن،كريمأالخلق""نبيلكانأنههذاكتابك

منأنهذاكرأالشريفنسبهعنتدافعألم.لهكراهيتهملفرطميزةكل

يكونفكيفوفحصها؟المصادرمقارنةمنلكثبتكماالعربكرام

متأالها.خبيئا

فيكثيراإليهترجعالذيالكريمللقرآنورجعناهذاكلتركناوإن

الرسئلقنبهبمنخقتقذرسئوذإلأفخفذؤفا!الو:فيهألاتقرأ،هذاكتابك

!؟(144:عمران)آل!.بم..أغقابكئمغفىانققئتئمفتلأؤكاتأقإن

رخماخائكفاليغفىألثبذاغفغةؤائذينالفهزسئوذفخفذ!ال!:فيهتقرأوألا

!؟(29:)الفتحلأ...ؤليفثؤاناالفهمنففثلأيئتغونشخذاركغاترافثمتجيفثم

لعبسهعاتبهاللهأنتقرأألم،"بشر"؟محمذاأنالقرآنفيتقرأألم

ادعىهل؟متألهإنسانهذاهل؟الأعمىعنانصرفعندماوتوليه

فيجاءكما،إلهايدعيمنكلعلىتعاظمقدكانإن؟الا"لوهية

الثالثةومناةوالعرىللآتتحطيمههوالأصحالتفسيرأليس،النبوءة

التيالمسيحيةالأيقوناتعلىوتعاظمه،الأصناممنوغيرهاالأخرى

نفسكأنتتحاربهاوالتيالشرقيةالكنائسفيعبادةمحلكانت

نبيناشخصيةفيالتألههوأين؟الكنيسةعلىاللهلنقمةسببأوتعتبرها

عليهوأسلمعليهأصلىرجلياجعلتنيلقد.والسلامالصلاةعليه

عليهربناياصلألا.هذاكتابكفيقرأتهسطركلفيكثيراتسليفا

.كثيراتسليمأوسخ
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إلىيسيءأنهالنبوءاتفيوردالذيالخطيةإنسانسماتومن-

ئغفرنربماالمسيحأي"الإنسانابن"إلىيسيءمنإنبل"القدس"الروح

منفهمناكما،الكبائرأمفهيالقدسللروحالإساءةأما،خطاياهله

فهل.سبقفيمابسطناهماوهو،للؤطيةالمسيحيالدينرجالتعريف

للروحإساءةأية!يرررسولناعنئروىفيماأوالكريمالقرآنفي

هوها.غيرهأمالسلامعليهجبريلبهالمقصودكانسواء،القدس

هل،نفسهبوشجورجبتأكيديتبذلولميتغيرلمأمامكمالكريمالقرآن

اللهرسولياعليكلاتنطبقالنبوءةهذهإنالا.شيئاذلكمنفيهترون

وسلم.علبكاللهفصلى

أوردهاالتيالنبوءاتفيالخطيةبإنسانالمقصودكانإذاأما-

الكتابهذامؤلفنفسهبوشفإن،اللهابنالمسيحبأنالمنكرهوبوش

وأشار،بيسوعهذاكتابهفيللمسيحأشارفقد.بذلكيعترفلايكاد

عبارةهذاكتابهفييستخدمولم7ح33ح*!!س3اللهرسولبعبارةمرةإليه

ليسالمسيحأنصراحةيعلنونالمسيحيينملايينوهناك،أبدا"الله"ابن

الحرفيبالمعنىالمسيحيينملايينأقول،التثليثوينكروناللهابنهو

بالمعنى"الآن"وحتى:أقول.الآنوحتىالمسيحيةظهورمنذ،للكلمة

للكلمة.الحرفي

كانوا،!هميهالرسولعهدعلىكثيرينمسيحيينبأنالقولأما

كتبهالذيالتاليالنمسالرادهنافنفضلاللهابنالمسيحبأنيؤمنونلا

وإن،الأخرىآرائهمنكثيرفيالصوابجادةعنانحرفمؤالف

المسيحيةالفرقأسماءفيهذكروالذي.هنانوردهالذيالنمسفيأصاب

محمدالنبيزمنحتىوجودلهاكانوالتيالمسيحبألوهيةتؤمنلمالتي

:وبعدهحول
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فيهورأوابالمسيحالتحقوا،المتنصحريناليهودمنفئةوهيالابيونية-ا

بأنهيقولونبل؟للهببنوتهولابألوهيتهيعترفونلا.الأنبياءمنعظيفانبئا

.المعمدانيوحنايدعلىمعموديتهبعدالوحيجاءهالرجالكسائررجل

يوموفارقهعمادهيوميسوعدخرالأزليالمبدأالمسيحأنبا-لىيأو

يقبل،والخلاعرالفداءدونوالتبشيرالتعليمعلىرسالتهتقوم،استشهاده

وهو،"العبرانيينبحسب"الانجيلوش!مونه،وحدهمتىانجيلالابيونيون

يشهدكما،ومزيفومحرفناقمسولكنهالآراميمتىانجيلنفسه

للوضوءبالماءالدائمالاغتسالعلىفتتركزفروضهمأما.أبيفانوس

والاهتمامالبرأعمالعلىويشددون.الذبائحتحريموعلى،والتطهير

بإعالةوبوصون،السبيلوأبناءوالمساكينبالفقراءوالعنايةباليتامى

يدلواسمهم...والغرباءالضيوفوإقراءالجياعوإطعامالمحتاجين

العبرانية:وبلغتهم،للفقراء":"طوبىالمسيحقولمنفهو،ذلكعلى

،"البدع"ضدكتابهفيأيرناوسذكرهم"للابيونيين"طويى

في"الشاملفيوأبيفانوس،"سلسوس"ضدكتابهفيوأوريجانوس

هيكلخراببعدقمرانرهبانمعظمشيعتهمفيدخل."الهرطقات

العربية.القبائلبعفسإليهموانتمىالحجازإلىفهاجروا،أورشليم

بقولهاتتميز.س!4،*ة"،ش!ح""قيرنثمؤسسهاإلىنسبةالقيرنثية-2

المسيحدوروأن،الأرضيمثالعلىهوالسماويالمسيحملكوتأن

هيمهمتهوأن،والأجنبيالرومانيالحكممنشعبهتحريرعلىيقوم

الجسدمتاعهيالسماوبةالحنةبأنوتقول.واجتماعيةسياسية

يحبنفسههوأنه"بما:قولهفيقيرنثأوسابيوسيذكر.وشهواته

الأشياءعلىيقومالملكوتهذاأنيحلمفهو،شهوانياوكان،جسده

."الجسدولذةوالشرابالطعامأي،يشتهيهاالتي
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الغنوعرفيتذهب.ألمة*)ع""الكسائيإلىنسبةالكسائية-3

المسيحفيوتعلم."العئمأهل"أنصارهاوتسمي.حذأبعدإلى()العرفان

حو،ملاوأن،استشهادهقبليسوعفارقالمسيحوأن،البشركسائربشرأنه

جبريلألملاكهووطوزا،مؤنثبالتاليفهوالمسيح""أمهوتارةالقدس

كانالسماءمنبكتابإليهدفعملاكابأن""الكسائيوبدعي.مذكرفهو

الحكمةأسراروعلمهجبرائيلعليهنزلهمقدسلوحفيمحفوظا

.((والغيب

فلفتبشكلكثرواوالذيناليومالموخدينالمسيحيينإلىولننتقل

المنكرونهمالموخدونوالمسيحيون.عشرالسادسالقرنمنذللنظر

بلالآنإلىوأمريكاأوربافيموجودةكنائسهمولازالت.للتثليث

الرسمية.الكنائسبينبعضهمتفرقلقدبل،ومزدهرة

فيئشرالموضوعهذاعنبحثاكاملأنقلاننقلأنهناونفضل

منوتأكدوامتخصتصونأساتذةمقالاتهاراجعأيمحكمةدورئة

وثائقها.وسلامةمصادرهاصحة

سنوردهالذيالمقالكاتبإليهارحعالتيالمراجعغالبأنوالمهم

مؤلفأوردكما،مسيحيون-الأساسفيكتبها-مراجعهيبنصه

ئشرولقد.بترجمتهايكتفولمالانجليزيةبلغتهابعفالنصوعرالمقال

تأليفهواستغرق،108ءسنةفيللدوريةوقذم1087سنةفيالمبحثهذا

تراودبموضوعهوالاهتمامفكرتهوكانت،1085سنةأيكاملاعاما

أكاديميمبحثإذنفهو.الماضيالقرنمنالسبعينسنيمنذالمؤلف

يهدفالانأخرىمرةنشرهكانوانغرضأيمؤلفهبهيقصدلاخالص

الدراسة:هذهفيعرضناهاالتيالأفكارلتأكيد
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(!؟ت)الكافيملاهتمااتلق!لوروييةأدينيإطلأعحركة(للتثليقالمناهضةلأوروليةاالعركة

واتهمالمسيحيةعلىبالخروجورفاقهلوثرالكاثوليكاتهم

ولكن،الصحيحةالمسيحيةعلىليسوابأنهمالكاثوليكالبروتستنت

جماعةإحراقفيمعاتعاونأ-والبروتستانصتالكاثوليك-الطصفين

حركةتشكلوهي.للتثليثالمناهضةالجماعةهي،واضطهادهاأخرى

التاريخمراجعلهاوتشير،الأوروبيالتاريخفيالكلمةمعانيبكل

شامل،عنوانتحتأوروبيونكتبهاالتيالأديانوتاريخ،العامالأوروبي

التاريختناولتالتيالعربيةالكتبوتشير.والهرطقةالهراطقةهو

المراجعبهاتسميهاالتينفسهابالتسميةالحركةهذهإلىالأوروبي

وثائقعلىالبحثهذافياعتمدوقد.واضحخطأوهذا،الأوروبية

أخرىلبحوثفاتحةيكونالبحثهذاولعل.أصليةومصادرمنشورة

إسلامية.عربيةنظروجهةمنمكتوبة،المجهولةالحركةهذهعن

مق!لهةا

شهيرةحركةشهدقدأوروبافيعشرالسادسالقرنأنالمعروف

عرف،جديدمذهبعنهانتج،الدينيالإصلاحبحركةعرفت

وكان.الكاثوليكيةروماكنيسةعنفنشفا،البروتستنتيبالمذهب

أوهراطقةالبروتستنتالمعترضينهؤلاءيسمونوكنيستهمالكاثوليك

مساحةوالكاثوليكالبروتستنتبينالصراعهذاشغلوقد.مبتدعين

فقد.وأكثرالمساحةبهذهجديروهو،الأوروبيالتاريخكتبفيكبيرة

بينفالصراع.المعاصرةأوروباخريطةصياغةفيالصراعهذاشارك

التيالمنخفضةالأراضيثورةأسمم!أحدكانوالبروتستنتالكاثوليك

الذيهونفسهالصراعوهذا.فبلجيكاهولندا:كيانينقيامعنهانتج

نشروقدالكتابهذامترجمالشيخاللهعبدالرحمنعبد.دتأليفمنكاملأهناننقلهالذيالبحثعذا()تنر*

هـا4()7)سنة589-؟43صس(2)ا4مجلد،بالرياضسعودالملكجامعة-الآدابكليةمجلةفي

(م)لأر،7/
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الدولمجتمعاعترافإلىأدىمما،ار!شوساستقلالوعمقأضل

وستقاليا.صلحفي84ءأمسنةمستقلةكدولةالنهايةفيبهاالأوروبية

فلا،بعد(فيما)بريطانياإنجلتراتاريخصاغالذيهونفسهالصراعوهذا

أولالوثرتزعمهاالتيالدينيالإصلاححركةأهميةمنيقللإذنأحد

اسمالكاثوليكعليهاأطلقالتيالعصبةتلك.فكلفنزونجليوتلاه

المبتدعين.أوالهراطقة

بعدهوكلفنفزونجلي،لوثرتزعمهاالتيالإصلاحيةالحركةوهذه

فقد،والدينيةوالاجتماعيةوالسياسيةالالتصاديةالعواملفيهااختلطت

الكاثوليكيةالكنيسةأملاكعلىالاستبلاءفيالألمانالأمراءرغبةأزكاها

فيالباباتدخلعدمفيالامبراطوررغبةأزكاهاكما،مقاطعاتهمفي

زوجته،طلاقفيالثامنهنريالإنجليزيالملكرغبةأنكما.شئونه

لكن.الباباعلىوخروجهإصلاحيآمنهجأتبنيهفيالعواملأحدكانت

إلىاستحياءعلىيشيرونأويغفلونالأوروبيالتاريخفيالباحثين

لوثر،مارتنحركةوواكبتزامنتآخرنوعمندينيةإصلاحيةحركة

ولقد.للتثليثالمناهضينأو3"*ة"دة،أ*لأالموحدينحركةهيتلك

معا.والبروتستنتالكاثوليكمنباتهاماتالموحدونهؤلاءحظي

دينيوإصلاح،خالصةدينيةحركةتلكالأوروبيينالموحدينوحركة

والاجتماعية.والاقتصاديةالسياسيةالأطماعفيهاتختلطلمخالصر

فيالفكريةلناقشاتواالمناظراتشثر!اتخذتالحركةهذهأنبدليل

أمراءمعمحالفاتعقدإلىعليهاالقائمونيلجأولم،الأعمالغالب

المدارسإنشاءاتخذواأنهملما.ذلكفيينجحوالمأو،أوروبا

كما.البحثهذاثنايامنسيتضحكما،دعوتهملبثطريقاوالكليات

العلماءمنكانواالدعوةهذهسلكفيالمنخرطينمنكبيرآعددآأن

البحثهذاموضوعهيالحركةوتلك.المجالاتمختلففيالأفذاذ

.أخرىبحوثتعقبهابدايةيكونأنآرجوالذفي
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لبدايةاواإرازم

الأوروبيالتاريخفيللتثليثالمناهضةالأفكارإثارةبدايةكانت

عشر،السادسالقرنفيالإنسانيةالحركةروادأحديدعلىالحديث

!ديدةنسخإلىالرجوععلىإرازمأقدملقدع3!3*اد3إرازمبدونعني

اللاتينيةالترجماتإلىبالرجوعيكتفولم،اليونانيةباللغةالإنجيلمن

أنهإرازموقرر.اللاتينيةإلىمباشرةاليونانيةمنئترجموشرع.المتاحة

الواضحة.الأخطاءكثيرا!منأيامهعلىالشائعالنمالإنجيليفيوجد

اليونانيوالإنجيل،ترجمهالذيالإنجيلأصدرعندماأنههذامنوالأهم

المتعلفةالعباراتمنهأسقطم15ءاسنةعديدةنسخمنحققهالذي

""*ة3"والأخلاقالدينمعارف"دائرةتعبيرحدعلىأوبالتثليث

ه+ة35ة*ه4،02حم!*ألوله5،*ةكأ"م!2ة**7!سة،،س!3!هل*حألح153!س4ةثه

المسيحيالعامللرأيالممكنمنيكنولم.آء*هة!ذاح*!*54آ4حة3

خاصة،طباعئاخللاأوسهواأومقصودغيرخطأهذايعتبرأنوقتها

بينهمومن،الإنسانيونيرددهاكانالتيالأساسيةالأفكارجملةمنوأن

أنهئظنماكلالمسيحيالعالمينففسأنينبغيأنهالوقتذلكفيإرازم

قدرالأولىللأصولالرجوعالضروريمنوأنه.المسيحيةعلىدخيل

الجديد()العهدالإنجيلأنإرازميرددهاالتيالآراءمنكانكما.الممكن

عنالناتجةالمعانيفيوالأخطاءاللغويةبالأخطاءزاخرأيامهعلىالشائع

قدإرازمأنورغم.واللاتينيةاليونانيةاللغتينفيلولوجيةفهمعدم

المعتمدةالإنجيليةالترجمةفيالتناق!لمبشأنالعاشرليوالباباخاطب

وأدببرقة7ايا!*،ح"43ة3ح3ح9!*حة!ص5الكاثوليكيةالكنيسةعند

يونانينصبنشرعليهأقدمماخطورةمنئقلللمهذاأنإلا،شديدين

نأورغم.المعتمداللاتينيالنمسمعمعانيهبعضفييختلفللإنجيل

منخالإنجيليلنصنشرهأنإلا،التثليثعقيدةيهاجملمإرازم
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مباشربشكلالتثليثفكرةتنكرراحتالتيالأعمالجعلإليهاالإشارة

تفاعلت،الكلمةمعانيبكلحركةشكلاتخذتحتى،تباعاتتوالى

وأهميةخطرأتقلتكنلمالدينيتأثيرهافيأنهاحتى،كلهاأوروبابها

قيمة.أقلالسياسيةآثارهاكانتوإنورفاقهلوثرمارتنحركةعن

(م-4ء140051)ول3*ة*احصاا33،اد5سيلاريوسمارتنكتبلقد

وصديقأتابعأأيضأوكان،داح*ح4*ةارخلنليوحناتلميذاكانالذي

بكتابهذهآراءهأيدم1527وفيالتثليثفكرةمهاجما،لوثرلمارتن

.!!سه"ح3ة6لا3ةح!أسماء343لأ36لماه3!ستراسبورجفينشره

لهإحراقهاظهورسيرفيتوس

الحركةهذهفيووضوحآوشهرةأهميةالاكئرالمفكرأنعلى

أصدرالذي(م1553-1511)3!س37!س4دا3سيرفينوسهوللتثليثالمناهضة

.م1531سنة!ح+3ة*ة،!3،3ى6،3ء33لما3التثليث"خرافة:الشهيركتابه

الدينورجالالمعلمينبينكبيرولغطهياجبدأذلكإثروعلى

لقد...والأدبالعلمورجالوالرياضياتالطبيعةوعلماءوالمحامين

رحلوالقد"!س3!سافىا35،ة3حفكريتوازنعدمبحالةالجميعأصيب

صاخبة.مناقشاتفيوانخرطواالحقيقةعنبحثأمكانإلىمكانمن

الشابكانس!ا"*3نابليففي.مذهبكلأفكارهموذهبت

إليهاضمدينيةجماعةكونقد؟04!*7ةه4ح3فالدزيوحناالإسباني

الجمعيةوظلت.فيهالنظروإعادةالمقدسالكتابلدراسةالنبيلات

-!ا!*لأاح!لأميلائشتونوجدام5!ووفي."م1541سنةوفاتهحتىقائمة

نطاقعلىسيرفينوسأفكارانتشارمنيحذرأنالضروريمنأنهم40*

8!ص3*66،"4حه4ة*5أوشينوبرناردظهرثم.الطالياشمالفيواسع

فكرةيحاربوكان،لندنإلىواتجهار!شوسعبرالذي(م)5ء1487-5)

ح3م4!س،.ة"!صفوجيلكاترينإحراقتمام539وفي.قواهبكلالتثليث
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مجمرها،منالثمانينفيوكانت،جواهريزوجةنتوى7ه!حا

شريكلاواحدإله"بوجودالاتهامقرارفيجاءكمالاعتقادهاوذلك

نأالبشريللعقليمكنولالانرلمهومانراهما،شيءكلخالق،له

."بهيحيط

المناهضةالحركةأفراداكثراح!ةول3ح37ح4ك!لاسيرفيتوسكانوما

يجعلهماالعليالثقلمنلهوكان،الفنرةهذهفيصخباللتثليث

أفكارهوأهمظروفهلاستعراضنتوقفأنلابدلذلك،بالاهتمامجديرأ

نأورغم.مستقلةفصولالهأفردتقدالهرطقةتاريخكتبوأنخاصة

فائققدرعلىيكنلمشخمسبأنهيصفهلماالهرطقة"حقكتابمؤلف

يعودأنهإلا،التنظيمسييءالشخصيةمضطربكانوأنهالذكاءمن

الهرطقة""حقكتابمؤلفويزعم.قويعقلذاكانإنه:عنهفيقول

فقد.جميعادرسهاأنهمعالعلوممنعلمفييتفوقلمسيرفيتوسأن

لهإنفيقوليعودالمؤلفأنإلآواللاهوتوالطبالفلسفةدرس

.رائدةطبيةواكتشافاتملاحظات

يكونوالموزونجليوكلفنلوثرأنيعتقدسيرفيتوسكانلقد

،4ح40!+*02(4!سالتثليثبعقيدةيتعلقفيماالكفايةفيهبماحاسمين

هذهمنقولهحدعلى3*لأح)حأ*!الإنجيلىيطهروالمأنهمكماآ3لأ،ة*ة

6،ولهحاةحمءنيقيةمجمعأنسيرفيتوسأعلنلقدبل.الخاطئةالفكرة

أكدوقد.خاطىءنحوعلىالتثليثعقيدةقررقد*س!!حأللأ

تباعا،أصدرهاكتبعدة9فيالضثليثلفكرةإنكارهسيرفيتوس

التالية:العناوبنحاملةللإنجليزيةوترجمت

-3!س7ح*كأ5طه03*(4ح!ك335صم03،،4!س+،*أ*،لأآ(،35).

-"ءلط!!"!اء!اي!س!ه*!4ح،،-*ةةلأم()235).

-+4ح*!3!033*مأه*همح4،"،لأآةه،3+!(5351).
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فلموقلبهسيرفيتوسعقلللتثليثالمناهضةالأفكارتملكتلقد

الدينرجالكليزورببراءةراحوإنما،لهاالعاديينالناسبدعوةيكتف

ففي.الغرضلهذاعصرهعلماءكليزورراحكما.براهينهلهمليقدم

مارتن:المشهورينالدينرجالمنكلآزار3،3!360دا3!جروب!عارتس

زار8*5ا!سبازلوفي،.الخ..ح*9ة(هوكابيتو!ولحح3بوسر

عنكتابأوبيانإصدارعلىليحثه4!"66دةاهححهداة3أوكلامباديوس

دروكان.الحقةالمسيحيةعلىفقحمةوأنهاوخطئهاالتثليثعقيدةتهافت

عنيفاالسواءعلىوالبروتستنتالكاثوليكمنالمسيحيالدينرجالفعل

تسفايجوبذكر(الشيطان)مبعوثبأنهجميغاووصفوهسيرفينوسضد

!ةح"2أوكلامباديوسأنالهرطقةحقكتابمؤلفول،*اهححه9!4داة3

قرروقد"أجربكلب"يطردمانحوعلىسيرفيتوسطردقد

كافروهو.تركيأويهودي"إلاماهوسيرفيتويربأنأوكلامباديوس

نأذاكرأسيرفيتوسأفكارمنأتباعهزونجليوحذر".اللهعلىيجدف

أنأعلنفقددا!.،ص!حبوسرأما.المسيحيةعقيدتهمسيخسرونأتباعه

منالخاصةإقناعمنسيرفيتوسيئسولما".الشيطان"ظلهوسيرفيتوس

أشيرأنسبقالذيكتابهفأصدرالجماهيرإلىبدعوتهتوجهالدينرجال

وأعلن.لطبعهيملكماكلأنفقأنبعد"التثليث"خرافةوهيإليه

وظن.هراءكلاهماوالبروتستنتيةالكاثوليكيةأنبوضوحفيتوسسير

ضافيةمراسلاتيراسلهنراحكالفنعندخيراسيجدأنهسيرفيتوس

،شديدأحقدأعليهحقدكالفنولكن.اللاهوتيةبالمسائلزاخرة

يكنفلم.أيضاشخصيةلأسبابوإنما،فحسبدينيةلأسبابلا

لكتاباتنقدأوجهأنهكما.كبيردينيزعيمأنهعلىيخاطبهسيرفيتوس

وفي.الصبيةيكتبهاالتيالإنشاءكموضوعاتبأنهاالاهاواصفاكالفن

أنا؟شيطان"آانا:نصهمالهذكرلكالفنسيرفيتوسمنخطابآخر

ماليوكلمخطوطاتيإليأمجد.الآنبعدمكاتباتبينناصكوزألااقترح
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فيجب،حقيقيأمسيحيأليسالباباأنبصدقتعتقدكنتإذاولثن،طرفك

."فاسدةعقائدإنها...هراءالأطفالوتعميدالتثليثأنأيضاتعرفأن

حقدأنإلاسنواتلبضعذلكبعدهادئاظلسيرفيتوسأنورغم

فلندخلهالوأنهأ!اذلجنيفاجهلاستد؟يدبروراحينتهلمعليهكالصت

فرنسافيالكاثوليكبعضالبروتستنتيكالفنوراسل.حيأمنهايخرج

فيالدينرجالوتآمر،بهرطقتهالاهممذكراسيرفيتوسيقيمكانحيث

"المجدف"الطبيبهذاعلىجنيففيالبروتستنتالدينرجالمعليون

منفرولكنه،نرنسافيسيرفيتوسسجنتموقد.تعبيرهمحدعلى

31فيودخلها.بنفسهحتفهإلىيسعىوكأنهجنيفإلىمتوجهاسجنه

فأصدر3.مةحح33!سبييرسانتكاتدرائيةإلىوتوجه.م1553أغسطس

كلسجنهفيولاقىسيرفيتوسوسئجن.عليهبالقبفسأمرهكالفن

أفزعمماتنتشربدأتقدكانتسيرفيتوسآراءأنويبدو،العنتأنواع

اتجاهكلفيئرسلهامراسلاتإلىحاجةفيكانأنهلدرجةكالفن

م)553أكتوبر2ءوفي.إحراقه!!بقسيرفيتوصلآراءدمغعلىليحصل

إحراقكالفنمنوبتحريفسبالإجماعجنيفمدينةمجلسقرر

منهطالباالمحرقةعلىوهومنهأصدقائهبعفسوتقدم.حيأسيرفيتوس

تناقفسوهكذا.أبىولكنه،التثليثرفضرفيآرائهعنالعدول

نفسهاالأخطاءفيالإصلاحيةالحركةووقعت.أنفسهممعالبروتستنت

البروتستنتالإصلاحيونكانلقد.الكائوليكأعداؤهمفيهاوقعالتي

بينالعلاقةأنوهيأساسيةنظزوجهةمنالدينيةللمسألةينظرون

الإنسانيكونأنيجب"إذومباشرةحرةتكونأنيجبوربهالإنسان

بشر"منوساطةودونوحدهربهأماممباشرةمسئوليةومسؤولأحرأ

بينتدخلواقديكونونللتثليثالمناهضةالجماعاتبإحراقهمأنهمإلا

وربه.لإنسانا
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الكنيسةعلىتعيبكانتالبروتستنتيةالإصلاحيةالحركةأنورغم

يريدونهالامعتقداتعلىالناسوإجبارهاتسامحهاعدمالكاثوليكية

البروتستنتأنإلا،مخالفيهاضدوالإحراقالعنفأساليبواتخاذها

يمجونهاكانواالتينفسهاالأساليباتخذواصاسرعانرأيناكما!نفسهم

للتثليث.المناهضينأوالموحدينضدخاصةقبلمن

الإسلام"نظرةأنيانالأمقارنةفيالباحثينبعضرلاحظوقد

3!(ة*لأللتثليثه-ةالمناهضةالحركةأتباعنظرةمانحوعلىتشبهالسني

بعدمقالواكثيرينمنواحدأكانسيرفيتوسأنورغم".**،5*

أنإلا-حركةيشكلونكانواالأفكاربهذهالقائلينأنإذ،التثليث

عالمفينكرةيكنلمالرجلأنإلىترجعبهالمراجعواحتفاءشهرته

ودارسإسبانيأصلمنولاهوتيوطبيبعالمفهو.والعلمالدين

عشر.السادسالقرنفيالعلمقمممنقمةكانلقد.للقانونمتعمق

ترجمفقد،إليهالإشارةمنالعلومتاريخكتبمنكتابيخلوولا

أحدوهوعاءم!س*أل"5!كحه!2!"4لألبطليموسالجغرافياكتاب

،4ح"لوا*ه!!+.الرئةفيالدموحركةالدملتركيبالكبارالمكتشفين

ووظائفالتشريحمجالفيعالمأكانكماحة3حلوا*،ةء*مه،4ح61004

فسرعان.تمتلمأفكارهفإنسيرفيتوسإحراقورغم،لأعضاءا

حسأه*3334لها!45ليوناردفكسالنباتعالمصديقهأفكارهعندافعما

بأنهلهأعدائهلإتهامبالإضافة،إسبانيأصلمنسيرفيتوسكونولعل

تفكيرهعلىإسلاميةتأثيراتنستبعديجعلنالا،بالتركمتأثرأأوتركي

أصولمنمستقاةهذهأفكارهتكونأننفسهبالقدرنستبعدلاكما

خلالمنتشيرالإسلاميةالنظروجهةوأنخاصة،صحيحةإنجيلية

التوحيدأديانمنكانتبدايتهافيالمسيحية!1أإلىالكريمالقرآن

الخالم
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كلمعهأحرقواسيرفيتوسجنيفأهلأحرقعندماأنهوالواقع

بإحراقالتفتيشمحاكموتكفلتقليلةنسخاعدافيماكتبهطبعات

وجدنالهذا،لأنفسهمبهايحتفظونالناسبعضركانالتيالنسخ

.سيرفيتوسإليهذهبفيحاشديدأاختلافأشختلفالمراجع

يجعللمسيرفيتوسأنيذكرونالباحثينبعضرنجدحينففي

سائريضعهمماأقلمرتبةفيوضعهقدوأنه،إلها(السلام)عليهالمسيح

أ!ء53!سمورأننجدإذ.ذلكغيرتذكرأخرىمراجعنجد،المسيحيين

يعودثم،اللههونفسهالمسيحأنيعتقدكانسيرفيتوسأنيذكر

وضعقدسيرفيتوسأنمنهيستخلعرلاتينيأنصأفيوردنفسهالكاتب

سيرفيتوسأنآخرباحثويذكر،أقلمرتبةفي(السلام)عليهالمسيح

المسيح.قدسيةينكرباختصاركان

المسيحأنذكرسيرفيتوسإنقالواالذينلموقفتفسيرأنجدولسنا

التهمةيخففواأنأرادواالرجلإحراقبعدأنهمإلا،اللههونفسه

درجاتأقصىهو،المسيحألوهيةإنكارأناعتبارعلى،إليهالموجهة

ولما.برتستنتياأمكاثوليكياكانسواء،المسيحيللمجتمعبالنسبةالكنمر

قومالدينيةبأفكارهيتأثرأنومخافة،عصرهعلماءأحدسيرفيتوسكان

التاريخفيمعروفةمسألةوتلكالآراءهذهتشويهجرىلذا،آخرون

تاريخفيلهذاشبيهاولانعدم،عامةالفكروتاريخ،خاصةالكنسي

بعدبعفمفكريهأفكارالإسلامأعداءشوهماكثيرأإذالإسلاميالفكر

الأيمن،لوثرمارتنساعد،ميلاتشنتونكانلقد،حالكلعلى.مماتهم

يأ-وأنه،عقابكليستحقسيرفيتوسأنذاكراكالفنإلىكتبقد

يىكنلمكالفنأنوالواقع.بهينزلعقابأيعلىيوافق-ميلانشتون

آخرلاهوشاالمثالسبيلعلىأجبرفقد،الرأيفيمعهالمختلفينئطيق

سنةلهفتركهاكاص!33؟،أ3*4؟بكاحاحاءةكاستليووهوجمفصمغادرةعلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الملميناهمبراطوريةضلؤلهس!الإسلامياالدينىس!ؤم!عينمحمد53

اعتبارالأوروبيةالكنائسرفضتفقدأمرمنيكنومهما.م1544

المسيحيينأنفسهمهماعتبروابينمامسيحيينللتثليثالمناهضين

نأبالقليلليسعددوهوالمسيحيينمنكبيرعددورأى،الحقيقيين

ذلك.الرسميةالأوروبيةالكنائسورفضتمميزشخمسمجردالمسيح

المناهضيناضطهادنتيجةالدينيبالتسامحالمناداةحركةتبلور

للتثليث:

الذيالاضطهادأنالأوروبيينمنالأديانتاريخفيالباحثونيجمع

هوالسواءعلىوالبروتستنتالكاثوليكقبلمنللتثليثالمناهضونلاقاه

أعلنم1551سنةففي45ةحا3*ءةمالدينيبالتسامحالمناداةبلورالذي

لفرضالجرائمترتكبأنينبغيلاأنه3!س6*؟،أ3*ح33)احمة5كاستيلو

الضميراهتزلقدمكفولةالاعتقادحريةتكونأنفيجبماعقيدة

آخرينمسيحيينوإحراق،سيرفيتوسإحراقنتيجةالأوروبي

الأولالمقامفيتعنيكانتالتيالهرطقةبتهمةحصرتحتلايدخلون

يجب"لا:أنهعلىتنصرالتيلوثركلماتفرغم.التثليثإنكار

الله،بكلماتنهديهمأنعليناوإنماالهراطقةضدالعنفاستخدام

ومائها"الأرضبنارنغسلهاأنيمكنلاروحيةمعنويةمسألةفالهرطقة

فيمسيحيآلافعشرةعنيقلمالاإحراقتمفقدالكلماتهذهورغم

اتهمقدكاننفسهلوثرأنرغم.الحقةالعقيدةشعارتحتواحدقرن

ذلكمنالعبرةيأخذوالمالبروتستنتفإنهذاورغم.بالهرطقة

كانحيثكاملةوأسربلنساءبينهممنكثيرينإحراقفيفشاركوا

المحرقينبعفسوأبدى،والأبناءوالزوجةالزوجمنكلللحرقيساق

لعرسها""ذاهبةهيكأنماللمحرقةامرأةذهبتفقدوشجاعةتمسكا

عنليعوداحتراقهقبيلمفبالقربوأولادهرجلزوجةوأحضروا

قوله.حدعلىذهبا"الأرض"ملءلهجعلواولوحتىفرففسمعتقده
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فترةالإنجيلحقيقشأخفيتم"لقد:قائلايخحترقوهورجلوعحرخ

هذهالنارحفلاتعنمذهلةتفاصيلبراندتأوردوقد."طويلة

يدخلوكان،صفحة40حواليالكبيرالقطعذيكتابهمناستغرقت

الباباسلطة"يعارضونالذينأولئكأحرقواالذينالهراطقةضمنمن

."لأطفالالتعميدوالمناهضون

أوفييسنو،

!!س+334أوشينوبرناردللتئليثالمناهضةالحركةآلهطابومن

يجدلمأنهأساسعلىقواهبكلالتثلبثعقيدةحاربالذيحه4ة*5

فيلهايجدلمإنهقالالتيالأمورومن،الإنجيليةالأصولفيسندالها

مباحإنه:قاكإذ.الزوجاتتعددتحريممسألةسنداالإنجيليةالأصول

علىتحملأنيجب،المنعمنهاخطأفهمالتيالإنجيليةالعباراتوإن

اللغتينيفهملاممنوعالزوجاتتعددأنفهممنوأن.المجازسبيل

ترجمةعلىتلكتفسيراتهفياوشينواعتمدولقد.واللاتينيةاليونانية

كالفن.رفضهاوالتيللإنجيلالإيطاليةح33احاة5كازيليو

آراءوالبروتستنتالكاثوليكمنكلحاربفقدالحالوبطبيعة

التثليث.لفكرةإنكارهحاربواكماالزوجاتتعددعنأوشينو

الدينعلومعنبعيدأعاديأشخصأأوشينوبرنارديكنولم

لهمشهودأعصرهفيشهرةالدينرجالأكثرمنكانوإنما.المسيحي

"الإصلاح:كتابمؤلفقولحدعلى"وبركاتهالروحية"بطاقاته

رتبةإلىالكنسيالسلكفيترقىوقد.جانيلبير"الكاثوليكي

وظلفأعتنقهابالبروتستنتيهفتنماسرعانولكنهام538سنةكاردينال

اتصالاتلهوكان."والهرطقةالصحيحةالعقيدةبين"حائرأفترة

.إنجلترافيالدينيةالإصلاحيةبالحركة
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المسلمينيةراطراكبصولهؤسرالإعا!ليالدينمؤس!:صثج!محمدآ"5

فيكرذفقد(ما55ء-1501)!37،4؟5،0أنججورش!دافيدأما

لاأنهم1542سنةوالصادر4*هدلأح3كأهه!باسمالموسومكتابه

فينتصورهأنالحمقلمنوأنه.ئرىلا3حاهأحدواحد"إلهإلايوجد

."ثلاثيةهيئةعلىنتصورهأوذواتثلاتةأوأشخاصئلاثة

وفرنساالطاليامنالواحدالإلهفكرةمعتنقيمنالافهاجرلقد

وكونوا،الثامنهنريحكمخلالإنجلتراإلىبعقيدتهمهروباوإسبانيا

فيالحركةدخلتالهجرةوبهذه.الغرباءكنائسأسموهاكنائس

قوةمنوزادأوروباشمالفيتتفاعلأفكارهمبدأتإذ،أخرىمرحلة

فيها.المسيحيينعامةمنبهممعترففسسدخولالحركة

اشيتونجونالإنجليزيالقسعليناطلعم1548ديسمبر28ففي

قوةهووإنمااللههوليسالقدسالروح"إن:بقوله؟5)6*!334!ص،ه*

مرسلنبيهوالعذراءمريمتلقتهالذيالمسيحعيسىوإناللهأسلها

."الحيالإلهيكونأنيمكنلاأبداولكنه.مبارك

حظهممنأفضليكنلمإنجلترافيللتثليثالمناهضينحظولكن

وقد،الهراطقةأمورلبحثلجنةعينتم1548إبريلففي،سواهافي

مايوشهرفيالهيئةهذهأمامالحرفوأصحابالتجارمنكئيرونمثل

تثليثولايقولونأنهمهيإليهمالموجهةالتهمةوكانت.نفسهالعاممن

علمناأنههوالمسيحلناقدمهماكلوأن.البتةإلقاولي!سنبيالمسيحوأن

السجنإلىتملقضائيةأحكامفيهمنفذتوقدالسماء"إلىالطريق

.الحياةمدى

السوسينية(لعركةا

حيثم1570عاممنذخاصةبولندافيللتثليثالمناهضونتمركزثم

لأتباعاحولهتحلقالذي33؟،لحيا!633،أحهيا5سوسينوسلاستتكراركان

الأعلفي9يعووهو.السوسينيبالتفكيرأوروبافيتفكيرهموعرف
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التيكتبهفيسوسينيذكردق،يئ.3أ*أفىهأسرةهيالطاليةأسرةإلى

ربتحووقد.ا!جقةعلىإلهايكونأنيمكنلاالمسيحأننشرها

وأجبرهمبولندافيافتتحوهاالتيكليتهمإغلاقوتمبضراوةالسوسينية

كلالكنيسةمنئحرمكانإنجلتراوفي.فتشتتواالرحيلعلىالكاثوليك

هذهتحما!التيالكتبجلببمنعقرارصدركماالأفكارهذهيعتنقمن

فيالحركةهذهمنالرسيالموقفهوهذا.نشرهاأوطبعهاأوالأفكار

السابعالقرنمطلعوفي.عشرالسادسالقرنطوالأوروباأنحاءكل

داخلالمتنازعةالفرقبينالتوفيقسوسينوسحاولوقد.للميلادعشر

توضحوالتيسوسينوسأعمالوأهم،للتثليثالمناهضةالحركة

.50ءامسنةنشريالذ"4!*!ح57ة!*ح3،حح4ة5*:كتابه،فكرة

انتشارأانتشرتالتيالحركةمركزهيبولندافيهكاثه*كال!راكووكانت

ألفالأوقاتمنوقتفيضمتلهممدرسةأصحابهاوأسس،كبيرأ

السوسينيونيحضرهكنسيامجمعاوأنشأوامطبعةأسسواكما،طالب

للحركةكانعشرالسابعالقرنوفيسنويأيعقدوترنسلفانيابولندافي

!ا،4،.0ملأ!أ7ح33ألامألتدروفجامعةوكانت،نفسهاألمانيافيأتباع

بولندافيالكاثوليكنشطمكاا32منذولكن.العليلنشاطهممركزا

كازيميرجونالملكالحكمتولىأنبعدخاصة،العليااليدلهموأصبح

كاردينالاوكانيسوعيكاثوليكيوهو،م84ءاسنةلا04*ثكاح3.،ة+ة

إلىفهربوا،مؤسساتهموألغىالسوسينيينعلىفأجهزنفسهالوقتفي

فيبرلمانيتشريعصدرم1648سنةوفي.وبروسياالمنخفضةالأراضي

الكنيسةمؤرخويعتبرولمكبرىجريمةالسوسينيينأفكارباعتبارإنجلترا

الإنجليزيةالكنائسضمنللتثليثالمناهضةالحركاتكنائسالإنجليزية

يعتبروهملمأنهمأي.الإنجليزيةالكنيسةعنالمنفصلةالكنائسحتىولا

.الإطلاقعلىمسيحيين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسلم!تامبراطوضيةوسؤس!الإسا،ثميالديىصىس!ؤمصضهمحمدآ67

ممثلةالطاليافيللنهضةالحركةهذهأصولبعفالباحثينويرجع

منواحدويوجز.لأولىاوالمنابعالمصادرإلىوالعودةالتراثإحياءفي

:فيقولالسوسينيينلتفكيرالعامةالخطوطالأديانتاريخفيالباحثين

أوتيعاديغيرومميزإنسان(السلام)عليهالمسيحأزيعتق!ونإنهم

للتشريعالحقيقيةالمعانيلناقدمنبيوهو،الخطابوفصلالحكمة

البشرية.الإرادةحريةبمبدأيؤمنونوهم،الموعودةوالحياة

لهم،المناهضةالتشريعاتنتيجةالسوسينيالمدانحسارورغم

يعقدونكانواأنهميذكربعفالباحثينأنإلامؤسساتهموحل

الكلفنيةبالكنائسمنهمعددوالتحق،سرينحوعلىاجتماعات

شديد.وبحذرسرأعقائدهميبثونوراحوا

الأوروبيةالكاثوليكيةالكنيسةظلتفقدالحركةهذهقمعورغم

بعدالتثليثفكرةعلىالنصبدألذلك،أفكارهاانتشارمنتخشى

بيننشاطهاالكنسيةالجهودوركزتالكنسيةالتجمعاتأسماءفيذلك

القرنحتىواضحاهذاوظل.العثمانيةللدولةالتابعينالمسيحيين

إنشاءتمم1807سنةففي.التاسععشروالقرنبل،عشرالئامن

فونتووكان+5)!دأ"،أ.،"لأآحك16!ص4،.3)الائدسالثالوثكاتدرائية

وبعملدائمأمقرأاسطنبولمنيتخذ!!أةم303،3*م5!ث7ءةك**ة

العثمانية.الدولةكاثوليكبينكاملةشبهبحرية

ضدأوروباكنائساتخذتهاالتيالاحتياطاتهذهكلورغم

جون:الإنجليزالمفكروناعتنقفقد،تندثرلمفإنها،السوسينيةالأشكار

-1733)وبرستلي(م)704-1632)لوكوجون(ماكاه2-)ءاءابدل

أفكارعنكثيرآتبتعدلاأفكازا(ء4)(م1820-1750)وبلشام(م1804

السوسينية.
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!ث3المثتدكحة

فيورفاقهلوثرمارتنقادعاالتيالدينيالإصلاححركةكانتوإذا

يسمىكانلماامتدادألامبرتيرىفيماكانت،عشرالسادسالقرن

الحركأإنالقوليمكننافهل،الوسطىالعصورفيالهرطقةبحركات

إلمسيحية؟فيجديدةعلاح!حركةعنستحمخف!للتثليثالمناهنه!ة

.الأيامستبديهماهذا

فيالدينيةالصراعاتتفخرترنهوعشرالسادسالقرنكانلقد

هذهبمثلللتثليثالمناهضةالحركةتظهرأنالطبيعيمنكانلذا،أوروبا

المسيحية.فيلهاجذوروجودرغم،بالذاتالفرنهذافيالقوة

توحيد،ديانةأنهاعلىالكريمالقرآنخلالمنالمسيحيةيقدمفالإسلام

ثمبأيديهمالكتابيكتبونالذيننتيجةكانفسادمناعتراهاماوأن

المسيحيةتاريخشهدكما.قليلاثمنابهاليبتغواللهعندمنهذايكولون

تزاللا،السلامعليهالمسيحطبيعةحولحادةمذهبيةخلافاتالباكر

كانتالتيتلكالأولىالخلافاتهذهأشهرولعل،اليومحتىأصداؤها

.الأولالمقامفيتاريخيبحثبصددلكننا،وأثناسيوسآريوسبين

نطاقعنتخرجللمسيحيةالأولىالقرونفيئحدثماتفاصيلأنكما

البحث.هذا

مبرراتلمعرفةالأوروبيةللبيئةالاجتماعيللتحليلعدنامافإذا

هذافيوالوضوحالتجليهذابمثل،للتثليثالمناهضةالحركةهذهظهور

لذلك:التفسيربعضلناتقدم!دعواملعدةنجدفإننا،بالذاتالقرن

مراجعة-جوانبهامنكثيرفي-كانتالأوروبيةالنهضةأن:أولآ

فقد،الحياةمجالاتمختلففيوسائدةمألوفةكانتالتيللأفكار

حلة)تمامبعدالأرضكرويةمنالمثالسبيلىعلىنالأوروبيوتأكد

وثبت،الكاثوليكيةالكانهيسةتحاربهاالفكرةهذهوكانت.ام522ماجلان
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المسلمينامبراطوريةومؤسىالإسلاميالدينمؤسس!محمد44

،والنهارالليلدورانهاعنفينشأنفسهاحولتدورالتيهيلأرضاأن

الأوروبيينجعلكثيرومثلههذاكل.الكنيسةتقولكانتهكذاوما

حكمفيالأوقاتمنوقتفيتبدوكانتأمورفيالتفكيرئعيدون

إرازموجدنافقد،القاعدةهذهمناستثناءالإنجيليكنولم.المسلمات

مكتفغيرالقديمةالإنجيليةللنسخيعودالبحثهذافيأشرناكما

كثرللإنجيلجديدةترجماتووجدنا،الكنيسةاعتمدتهاالتيبالنسخة

مراحلمنمرحلةفيالمثالسبيلعلىلوثرمارتنمنهاوفهمعددها

يكنفلم.الزوجاتتعددجوازأوشينومنهاوفهم،الرباتحريمتفكيره

الكتبأفاضتوقد:التثليثخرافةمنهايفهموامنيظهرأنإذنبدعا

فيالنهضةعصرمنذالحديثأوروباتاريختناولتالتيوالعربيةالأجنبية

وليس،"لأعتقد"أفكرمبدأوانتشارالفكريالتحررعنالحديث

الروحوتطورالعلومإحياءحركةوظهور،لأفكرأعتقدبمعنىالعكس

حركاتلظهورومهدهيأوغيرههذاكل.ذلكإلىوماالفردية

كحركةلوثرلحركةينظرونالأوروبيونكانوإذا.دينيةإصلاحية

يصفونهادينيةكحركةللتثليثالمناهضةالحركةوالى،دينيإصلاح

فمنالدينيةالناحيةمنأهميةأقلمكانفيويضعونهاوالهرطقةبالكفر

إليها.نفسهانظرتهمالحركةلهذهالمسلميننحنننظرأنالسخرية

والقارة،عشرالخامسالقرنمنالثانيالنصفمنذأنه:ثانئا

المجالاتمختلففي،واضحةإسلاميةلتأثيراتعرضةكلهاالأوروبية

التاريخأنبوضوحيقررأكتونلوردوجدنافقاء،كافيةبدراسةتحظلم

الوثائقأظهرتوقد.العثمانيينمطارقتحتيبدأالحديثالأوروبي

منكثيرآأنالأوروبيينالباحثينبعفسمنهاالكثيرراجعالتيالأوروبية

أهلهايطلبكانإذ.بالعثمانبينتستنجدكانتالأوروبيةالمناطق

فييخالفونهممسيحيينحكممنتخلصناالعثمانيالنهتحبأننكسهم

http://www.al-maktabeh.com



65المئد!سة

يدعلابماثبتشقد،العذابسوء!سومونهممسيحيينأو،المذهب

كما،ديارهملفتحالعثمانيينإلىتوسلواكريتأهلأنللشكمجالآ

للعثمانيينالمورةأهلنظركما.كولزالغربيالباحثذلكيؤكد

وصولكانقد؟.الكاثوليكالبنادقةسيطرةسئمواأنبعد،كمخلصين

عشر،الخامسالقرنمنذفيهوأستقرار!3دلماشيالساحلالعثمانيين

أوروبا.أنحاءسائرعلىأثرجللاحدثا

نهايةحتىعشرالخامسالقرنمنتصفمنذكلهاأوروباوكانت

المسلمينبينالصراعتتابعذلكبعدوربما،عشرالسابعالقرن

نظرهموجهاتاختلافمع،خاصةالمتوسطالبحرفي،والكاثوليك

)بعدالبروتستنتمنعددكانفببنما.الحالبطبيعةالصراعهذاإزاء

للمسيحيةحاميةالكاثوليكيةإسبانيافييرى(البروتستنتنيةظهور

العثمانيين،أمامهزيمتهايتمنىلاالاكلعلىأو،المختلفةبمذاهبها

فييرىالبروتستنتمنآخرعددهناككان.المتوسطالبحرومجاهدي

وبتمنى،شيطانينبينصراعا،الإسبانوالكاثوليكالمسلمينبينالصراع

وقتوفيعودةلاحيثإلى-والكاثوليكالمسلمون-كلاهمايذهبأن

الخاضعةالشرقيةأوروبامناطقفييجدونالبروتستنتكانالأوقاتمن

الديني.الاضطهادمنهروبالهموملاذاملجأللعثمانيين

أخرىحقائقوجدنا،غربهاإلىوانتقلناأوروباشرقتركنامافإذا

نأوهي،الغربيونالباحثونعنهاكشفالتيالوثائقأثبتتها،مذهلة

غرناطة،سقوطبعدالمسلمينلإخراجمعارضاكانالإسبانيالشعب

المسلمينبالعاملينمتمسكينظلواوالأعمالالأراضيأصحابوأن

عملاكانالمسلمينطردوأن،عشرالسابعالقرنمطلعحتى،لديهم

إخراجمعفقطستعاعفاكانالإسبانيالشعبوأن،خالصةكنسيآ

فيويهمنا.الإسبانيالشعبدماءوامتصاصههابالربالاشتغالهماليهود
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البرانسعبرخرجواقدالإسبانالمسلمينمنكبيرأعددأأنالصددهذا

فيتمركزواوقد،نصباهذاسفرهمفيولالهواالفرنسيةالأراضيإلى

الإفريفي،الشمالإلىذلكبعدرحلواحيثالجنوييةفرنساسواحل

المتوسط.البحرمجاهديحركةإلىمنهمكبيرعددوانضم

نألابدالحديثةالعصورمطلعفيأوروباآنفيشكهذابعدأبقي

بشكل،عليهاطلعتالأفلعلىأو،الإسلاميبالفكرتأثرتقدتكون

القسطنطينيةسقوطبعدلأوروبابالنسبةالإسلامغدافقدوضوحا؟اكثر

نأكما،الوريدحبلمنإليهاأقرب،أوروباشرقفيالمسلمينوتمركز

بل،والمثقفينالباحئينمنممكنعددلاكبرأتاحتالعصرطبيعة

معرفتهالهملتتاحكانتما،الإسلامعنأمورمعرفة،العاديينوالناس

علىإسلاميةتأثيراتوجودنستبعدلايجعلناهذاكل.ذلكقبل

المناهضةالأوروبيةوالحركة،عامةالأوروبيةالدينيةالإصلاحيةالحركات

خاصة.للتثليث

أوروباتاريخفيالمتخصصينالعربالباحثينأحدأنالقولبقي

منالحديثالأوروبيالتاريخيكتبأنوجوبإلىأشارقد،الحديث

الإسلاميتاريخناالأوروبيونيكتبكماتماماعربيةإسلاميةنظروجهة

يسمونهمابالهرطقةنسميأنالمنطقيغيرفمن.نظرهموجهةمن

المنطق،بهذاأخذناولو.الأصالةعنوبعد،تبعيةهذاففيهرطقة

المسلمينولأسمينا،يباركونهالأدهمالاستعمارحركةلباركنا

تواضعهرغمالبحثفهذا،كذلكيسمونهملأنهمكفرةالأوروبيين

.((التارلخكتابةفيللأصالةدعوة

فلمالكثرةبهذهللتثليثالمناهضونالمسيحيونكانإذاوالان

النبوءاتلهأشارتالذيالخطيةبإنسانالمتهمصودهومنهمواحديكونلا
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تجرجمةقام)تنرء(

67

محصلم؟بوشتفسيراتتقولفيماالجديدالقديمالعهدينفي

المسيحبألوهيةيؤمنونلاكثيرينمسيحيينإنهؤلاء؟كلدونمجاسص

قصةمؤلفديوارانتولالعظيممواطنكإنبل،بوشالموفرأيها

فكرةبأن(نابليون)عصرفيهيتناولالذيالمجلدفييقولالحضارة

فترة"منذتهتزوبدأتبلالأوربيالضميرفي"راسخةغير"التثليث

لماذا"الخطية"بإنسانالمقصودهوهؤلاءمنواحديكونلالماذا"طويلة

الفرنسيينإنديورانتولبلدكابنيذكرألم؟بالذات!"محمد

التثليثعبارةمحلليحل"مساواةإخاء،"حريةلهمشعاراوضعوا

وإخاءحرية"الجديدثالوثهمليصبح"القدسوالروحوالابن"الآب

انكارفيإمعاناعليهاوبالواالألاجيلحرفواأنهميذكرألم؟"ومساواة

البعضروضعلم؟الخطيةابنهومنهمواحديكونلافلم؟التثليث

هاجمهمامعشارعشرالتثليثيهاجملمأنهمعجزمحمدعلىعينيه

اللازممنأكثرالدراسةهذهتطولأنمنالخوفولولا؟المسيحيون

متأكدين!كل(نابليون)عصرالحضارةقمةعنكثيرةنقولالكلأوردت

الابنبوشجورجمكتبةتحويهاالتيالكتبأخبارتابعواالذينمن

ومن.ديورانتولكتاببينهامنأنالمتحدةللولاياتالحاليالرئيس

فليرجعالنقوللكثرةداعيفلالذا،الآننترجمهالذيالكتاببينها

بالنسبةأما(نابليون)عصرالحضارةقصةكتابإلىبنفسهالرئيس

منالأخيرةالمجلداتوهونابليونعصرأنلهأذكرفإنيالعربيللقارئ

ونشرهمؤخراالعربيةاللغةإلىترجمقدديورانتلولالحضارةقصة

.)ببع(الثقافيةمنائرناأحدوهو،ظبيبأبيالثقافيالمجمع

وسفم.عليكاللهصلىاللهرسولياحبيبيياالخطيةإنسانإذنلسمت

الثيخ.اللهعبدالرحمنعدالدكتورالكتابهذا
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لادعا،اعلىليلدهوهل،لكريمالقرآنافيلنسخا

لاسلامية؟الشديعةاوتذبذب

دليلخيرالكريمالقرآنفيوالمنسوخالناسخفكرةإنبوشيقول

لمالنبي!ؤأنوالواقع.الأهواءوفقعلىالأحكاموتغيير*دعاءاعلى

إزاءكتاولو،الآيتانبقيتوإنماالناسخةالآيةولاالمنسوخةالآيةئحذف

ولم،يحذفهالمموجودةكلهافالآيات.المنسوخةالآيةلحذفماتج

خاضةوالمنسوخالناسخفكرةإنكارمنلأعجبواني.خلفاؤهيحذفها

والناريخ.للحضارةالتطؤريبالمنظورالمؤمنينمنناقدهاكانإذا

مكانإلىللذهابالمنزلمنالخروجمنأولاديأحدمنعثلقد

فيوهوماشيئابذلكلهسمحتثم،الابتدائيةالمرحلةفيوهوبعيد

فيأصبحعندماتماماالحركةحريةلهوأبحت..الاعداديةالمرحلة

وأننيالأحكامغيرتإننيليقاللوسفيهاسيكونوأظنه.الجامعة

.ماعمتذبذب

ثم،مريضأكنتعندمابعينهاأطعمةتناولمنالطبيبومنعني

نإسفيهاسأكونأظنني.الآنتناولهايمكننيأنهليفقالراجعتهإنني

ذلك.قبلأترهمامرة""ينسخوأنه،تعئتاأحكامهيغيرإنهلهقلمت

الإبقاءمعآياتهفيأثبتهاأحكامبنسخالكريمالقرآذيكتفولم

التوراةأحكاممنكثيرانسخوإنما،والمنسوخةالناسخةالآيتينعلى

التوراةنسختكما،التاليةالصفحاتفيالقارئسيرىكماوالانجيل

سيرىكماالتوراةأحكاممنكثيراالانجيلونسخ،أحكامهامنكثيرا

التالية.الصفحاتفيالقارئ

منفليسلذا،ومنسوخناسخأيضاالنبويةالأحاديثوفي

بحكمل!فتيواحدبحديثالمتعلمينأنصافيتشئثأنالضروري
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نبويةأحاديثفهناكنسخفأخرىأحاديثهناككانتفربما،شرعي

أخرىأحاديثوهناك،والنساءالرجالعلىالذهبلبستحرئمكثيرة

نأإلىالفقهاءذهبوقد،النساءدونالرجالعلىالذهبلبستحرتم

الأولى.الأحاديثمجموعةنسختالأخيرةالأحادبثمجموعة

الإيمانمنوتجعلهاالنظافةعلىتحثالتيالأحاديثأنعنديشكولا

"شى-اللهلرسولنسبتهاصحتإن-أخرىأحاديثنسختقد

.الخ"..والبراغيثبالذبابمتعلقة

بحثناسياقإلىلنعودوالمنسوخالناسخعنالاستطرادبهذانكتفي

العهدينمنحرفيانقلامنقولةنصوصاهنالنوردهذابكتابناالمرتبط

فقرةكلقرينأوردناوقد،فيهماالنسخوجودتؤكدوالجديدالقديم

الشريعةسفرفيسواءعليهاأعتمدناالتيالطبعةفيرقمهانقلناها

غيرهما:فيأومتىانجيلفيأو()اللاويين

أخوهيتزؤجأولادلهوليسأحدماتإن..."متىانجيلفي-

يقولالعلمهل.24الفقرة/22الاصحاح"لأخيهنسلأوبقيمبامرأته

بأنفسهم،فنسخوهباطلهذاأنعلمواالمسيحيينالاخوةأنأمهذا؟

نأأكدالذيالقرآنيبالتوجيهعلموامنهمالعقلاءأنالقوليمكنناوهل

متى.انجيلفيوردلماالقرآنيللنسخفامتثلوا،أبناءناليسوا"أدعياءنا"

هذا.إنمتىانجيلفيالفقرةبهذهالبوشاتمنبوشأييلتزمهل

الله.رسولمحمداللهإلآإلهلا:أهتفيجيلنيالنسخ

القديمالعهدفيالشريعةسفروهواللأويينسفرإلىولنرجع-

منالبهائممنالأضحياتبتقديمللهالتقرب.لاأمنسخفيههللنرى

يوقدثمالبهيمةتقطعثم،المذبحعلىدمهاورشبذبحهاوالغنمالبقر

الأضاحيالإسلاميبطللم.للربسرورااللحمبهويحرقنارآالكاهن

بلوالمساك!تالفقراءعلىلحومهابتوزيعوأمر،حرقهانسخلكنه
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نسلهونسلونسلهبوشالسيدأخذوقد.منهايأكلونأصحابهاوجعل

إعانةاللحومفائضرتت!ديمالأشضلمنأليس.الإسلاميالنسخبهذا

العلممع،أجدىرائحتهالربليتشممحرقهأنترىأمالفقيرةللدول

حالكلوعلى!منها؟يتصاعدومالحومكمعنغةثفيسبحانهاللهأن

والبنالحبوبوتلقىبلأحيانأاللحومتحرقالثريةالمسيحيةالدولفإن

تفعلإذوهي،السوقفيسعرهايتدئىلاحتىأخرىأحيانأالبحرفي

وفجرهمجشعهميبررونأحياناالقومإن.للربقربائاتحتسبهذلك

علىوأسلموأصلياللهأسئحيجعلنيالنسخهذاإن!الرثبشريعة

عولصص.محمد

وأدقيقأوأخرىحبوبأوقمحمنكانتإنالقرابينحتى-

رائحةليكونالمذبحعلىويوقديحرقهاالكاهنفإن،فطيرأومخبوز

هذاالإسلامنسخوقد،(الثانيالاصحاحاللاوبين)سفرللربسرور

تقدمالذيالبلدطعامغالبمنأوالحبوبمنللفطرزكاةجعلبأن

الفقه،كتبفيتفاصيلهاالقارئيجدللمالزكاةوجعلفيهالزكاة

إنمالهميقدمونهاإذوهمإليهاوالمحتاجينوالمساكينللفقراءلتقدم

هذاأروعما.لهسرور""رائحةلحرقهامحتاجغيرفالله،للهيقدمونها

رحيم.عادلمنإلآينزللاالنسخهذاأنأشهدإني.النسخ

لأنالقديمالعهدفيالشريعةسفرفيمحرمهالأرانبولحوم-

فمن،يأكلونهاالمسيحيينلكن(ء/11)الخنازيروكذلك،نجسهلحومها

الحكم.هذالهمنسخالذي

مخرموحرلهث!فزعانن!لهليسهـاوكل()الجنبريوالربيان-

يشترونالمسيحيينوأرى،الجنبرييأكلونالمسيحيينكلأنأعلملكنني

!؟لهمذلكنسخالذيفمن.حرشفلهليسأنهمعالثرموطسصاث

.(ها-ء/ا!)
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ا!رأةحبلت"إذا:أيفأنقرأالقديمالعهدفيالشريعةسفروفي-

مدفييوماوثلاثينثلاثةتقيمثم..أيامسبعةنجسةتكونذكرأوولدت

تكملحتىالمقدسإلىتجيءولافقذسشيءكلتمسولا.تطهيرها

ستةتقيمثم..أسبوعيننجسهتكونأنثىولدتوإن.تطهيرهاأيام

يأخذوناليهودكانوربما.(7-ا/12)"..تطهيرهادمفييوماوستين

الذينللمسيحيينوعذلههذانسخالذيمنلكن،اليومإلىبهذا

أنثى.ولدتومنذكراولدتمنبينيفرقونلا

الاصحاحفييحدثنافهوأحكامنسخفيهنفسهالتكولنوسفر-

حرمةعنيحدثناا8السفروفيوابنتيهلوطبينجنسيةعلاقةعن)ه

القرآنأكدهاأخرىمحرماتويضيفوأبيهاالابنةبينالجنسيةالعلاقة

النصين:ولنورد،ذلكبعدالكريم

بأبيهما:الجنسيةلوطابنتيعلاقةعنالنمالأول

خافلأنه،معهوابنتاهالجبلفيوسكنصوغرمنلوط"وصعد

للصغيرةالبكروقالتوابنتاههوالمفارةفيفسكن.صوغرفييسكنأن

،الأرضكلكعادةعليناليدخلرجلالأرضفيوليسشاخقدأبونا

فسقتا،نسلاأبينامنفنحبي.معهونضطجعخمراأبانانسقيهلم

ولمأبيهامعواضطجعتالبكرودخلت.الليلةتلكفيخمراأباهما

للصغيرةقالتالبكرأنالغدفيوحدث،بقيامهاولاباضطجاعهايعلم

فادخليأيضاالليلةخمرانسقيه،أبيمعالبارحةاضطجتقدإني

الليلةتلكفيخمراأباهمافسقتا.نسلاأبينامنفنحبيمعهاضطجعي

ولاباضطجاعهايعلمولم.معهواضطجعتالصغيرةوقامتأيضا

اسمهودعتابناالبكرفولدت.أبيهمامنطلهابنتافحبلت.بقيامها

ودعتابناولدتأيضاوالصغيرةأاليوإلى(حوآبييناأبووهو.موآب

."اليومإلىعموزأبوبنيوهو.عيبناسمه
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الملمينشيةامبراطرسسومزالإسلالميالدينمؤسسصولءهمحمد

الكتابدارطبعة،المقدسالكتابطبعةعنوالنممنقول

ترجم"قدالعنوانصفحةعلىكتبوقد.الأوسطالشرقفيالمقدس

."الأصليةاللغاتعن

ففيالعلاقةهذهيحرموالذيالأولللنصرالناسخالثانيالنص!!أما

:30كاص()اللاوبينالشريعةسفر

الربأنا.ليعاشرهودمهلحمهمنهومنجسدإنسانيقاربلا"

تتزوجلاعورتهاتكشففلاأمكإنهاأمهابنولا.أباهافتاةتتزوجلا

بنتأو،أبيكبنتأختكتتزوجلا.أبيكزوجةلألهاأبيكامرأة

عورتها.تكشفولابعيدآعنهأمالبيتفيولدتسواء،أمك

عورتكلألهاعورتهاتكشفولا،ابنتكابنةأوابنكابنةتتزوجلا

لأنهاعورتهاتكشفولا،أبيكمنالمولودةأبيكامرأةبنتتتزوجلا

إنها.أمكأختتتزوجلا.عمتكإنها.أبيكأختتتزوجلا.أختك

عمتكإنها.عمكزوجةتعاشرولا،عمهافتاةتتزوجلا.خالتك

امرأةتتزوجلا.عورتهاتكشفولا،ابنكامرأةفإنهاكنتكتتزوجلا

ابنةمعهاتتزوجولا،وابنتهاامرأةتتزوجلا.أخيكعورةفإنها.أخيك

رذيلة.ترتكبفعلتوإن،قريبتاهالألهما،بنتهاابنةأوأبيها

زوجتك.حياةأثناءفيمعهاضرةلتكونأخت!اعلىامرأةتتزوجلا

صاحبكامرأةتقاربولا،حيضهانجاسةفيوهيامرأةتعاشرلا

مولك.للوثنقرباناالنارفيأبنائكأحدتجزلابهاوتتنجسفتعاشرها

إنهاامرأةمضاجعةذكرأتضاجعلاالربأناإلهكاسمتدنسلئلا

بهيمةأمامامرأةتقفولا،بهافتتنجسبهيمةتعاشرولا،رجاسة

."فاحشةإنهلتضاجعهاذكر

علئوكتبالمقدسللكتابالتطبيقيالتفسيرمنالنصرنقكاوقد

."معاصرةبلغةالعربيةإلى"ترجم:عنوانهصفحة
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وطماطمخياراتزرعلاأي)15/5"صنفينحقلكتزرعلا"

الآنالمسيحيونهل.الخ...وأعناباشعيراأوواحدجبل!ي

الحكم.لهمنسخمنبهذا؟يلتزمون

وليسكلهاالأديانفيموجودافسخاأنعلىللدلالةهذايكفي

دفعةالخمرالإسلائميحرئمأنبوشيريدأكان،الإسلامعلىمقتصرا

الحكمةأنأمبالمدامتغئواطالماقوموسطفيظهورهبدايةعندواحدة

تزؤج"تجيرمحمذاإنيقولمنوهناك.مراحلعلىذلكيتمأنتقتضي

نوفلبنورقةالقسأنبدليلالمسيحيالشرعوفقعلىخديجةالسيدة

يتزوجلملذا،العقدشاهدهوكانعنهااللهرضيخديجةتريب

الذيالانجيليالنمسوفقعلىحياتهاطوالغيرهازوجةفططه!هالرسول

ئعثأنبعدإلأالزوجاتيعددلمص!طهشصوأنه،الزوجاتتعدديحرم

لتعذدتحريممنالمسيحيةفيوردماعمليانسخوبذلك،نبيأ

الصلابمعليهلنبيناإساءةأيةالروايةهذهفيهناكوليس.الزوجات

الإسلامظهورقبلعنهااللهرضيخديجةالسيدةيتزوجفأنوالسلام

علىتزؤجلومماللفخرمدعاةوأكثرأكرمالكتابأهلتقاليدوفقعلى

سدنتها.أحدوبمباركةالأخرىالثالثةومناةوالعرىاللاتعئادعادة

دليلهذافإنمقتضاهوفقعلىزواجهعقدالذيبالشرعالتزموكونه

لأنفهذا،ذلكبعدالزوجاتعددوكونه،بالعهدوالتزامهصدقهعلى

مسألةكثيرةكتبتناولتوقد.سبقمانسخ()الإسلامالجديدالدين

الاستمتاعلمجردلازوجاتهعذدالرسولأنفيوأفاضتالنبيزوجات

نأكما،يثاءمنالكتبهذاإلىفليرجع،كثيرةأخرىلأسبابوإنما

عدمنفسهالوقتفيمؤكدابينهنالعدلبإمكانيةالتعددقيدالإسلام

فيسبقنيمسائلهذه.أرادلوحتىالنساءبينالعدذالمرءاستطاعة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الملمينامبراطورلة.مؤسسالإلهروميالدينمؤسر!محمد74

القرآنفيالنسخأنالمهم.هنالتكرارهداعيفلاكثيرونفيهاالكتابة

الله.رسولمحمذاوأناللهإلآإلهلابأنهإيمانييزيدالكريم

السابقةالكتبفيسبقتأحكامانسخالكريمالقرآنأنوكما

مماأكثرفيهمعهاا!فقماانبل،الثثيرفيمعهااتفقفقد،عليه

،ونورهدىفيهمابأنوالانجيلالتوراةيصففالقرآنغروولا،اختلف

إسلامنايؤكداتفاقوهو،هذايؤكدماالتاليةالفقراتفيونورد

الحالتينفيإننايزعزعهولاإيماننايؤكدالنسخأنكماتمامايزعزعهولأ

الله:رسولمحمداللهإلآلاإله:الأعماقمننهتف

خيمةإلىدخولكمعندمعكوبنوكأنتتشربلاومسكرا"خمرا-

"/15"...لاجتماعا

12/1"نجسهعلتهاطمثأيامفيالمرأة"تكون-

النساءتقربوا"ولاودماثةكياسةأكثرتعبيراهذاعنالقرآنعبروقد

.المحيف"في

18/22"امرأةمضاجعةذكرأتضاجع"ولا-

10/13"فتتنجسوا..الجانإلىتلتفتوالا"-

رهقا.فيزيدوننابالجننعوذألايأمرناأيضاالكريموالقرآن

فيجوراترتكبوالا..تظلموهفلاأرضكمفيغريبعندكنزل"وإذا-

.37-33"ا/"...الكيلفيولاالوزنفيولاالقياسفيولاالقضاء

أنصاباأومنحوتهتماثيللكمتقيمواولاأصنامالكمتصنعوالا"-

أنالأني،لهلتسجدواأرضكمفيمصؤراحجراترفعواولامقذسة

.2/1ء"إلهكمالرب

المقدمةهذهتطوللاحتىبهذانكتفيلكننا،جذاكثيرهذاوغير

لها.مقذرهومماأكثر()الدراسة
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لحاربالنبيا

موسىأرسلوتعالىسبحانهاللهأنالكتابهذاسياقمننفهم

عنالناسضلهذاومع.الباهرةوالمعجزاتبالبئناتالسلامعليه

أساءت،عفيمةبرسالةالمسيحيسوعلهمفأرسا!،الصخيحالدين

السبيلسواءعنبهاوانحرفتفهمهاوالكاثوليكيةبلالشرقيةالكنائس

المفاسدفي-بوشتعبيرحدعلى-الكنائسهذهرجالوانغمس

وتلك،الضلالفيبإغراقهايؤذبهاأنسبحانهاللهفأراد،والضلال

حسب-يؤمنالذي،بوشتعبيرحدعلىالعقابفياللهطرقإحدى

نبيالهمفأرسل،سبحانهاللهمنوشرهخيرهوالقدربالقضاء-طريقته

تأديب!وأي،ورخلهوخيلهوحربتهبسيفهليؤدبهممحاربارسولاأو

التوراةفيعندهمكتوبايجدهالذيالمحاربالنبيبهذايعنيوهو

النبيهذابظهوراللهسمحلقد،!ياللهرسولمحمدسيدناوالانجيل

المسيحيةالكنائسبهابتلىشراباعتبارهلكنأرسلهالذيهوإنهبل

شر-إذن-محمد.اللهمنوشرهخيرهوالقدرالقضاءأليس،الضالة

فيما-أفاقتمافإذا،الضالةالكنائسلتفيقاللهأرسلهعقابأداةأو

علىالمسيحكنيسةحضنإلىالجميعوعادالإسلامانحسر-بوشيرى

في!يخالنبييصفعندمافالمؤلف.مذهبههوالذي.الصحيحالمذهب

اللهلإرادةتحقيقأنه-هذامع-يقصد،فذعىوحيهوأندعىبأنهكتابه

لتحقيقأرسلهمبشربأيديويعذبهمضلالاالضالينيزيدالذيسبحانه

.هذاتستحقوالكاثوليكيةالشرقيةفالكنائس،الغرضهذا

قبلفسادمنالمسيحيةالكنائسإليهوصلتفيماالمؤلفويفيضر

التاريخكتببهتزخرومما،هنالتكرارهمجاللامماالإسلامظهور

خاصة.الأوربي
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المملمينريةامبراطوومؤسرالإسلاميالدينمؤسسصئخصهمحمد74

النبيغزواتكلأنالحقيقةلكن.نبيناعنالمؤلفذكرهماهذا

نأبعدالمكرمةمكةبلدهلتركالنبياضطرلقد،ثأريةأودفاعئةكانت

أما،المسلمونفقدهمالتعويضربدرغزوةفكانتمشركوهاعليهتآمر

فينفسهوالحال،المهاجمةهيالمشركينجيوشكانتفقدأحدغزوة

مكةالرسوليفتحولم،الأحزاببغزوةتسمىالتيالخندقغزوة

كليجدهمطروقمعروفهذاكل..قاتلفتشفمنتقمفتحالمكرمة

فعلتهمامعمقارنةوجهلهنجدولاالنبويةالسيرةلكتبمتصفح

شبهمسيحعيبتحوليتعلقفبماأما.الكنعانبينضداليهودجيوش

أبذاهذايكنفلمالإسلامإلىوالعراقوالشامالعربيةالجزيرة

هناولنترك،الإسلاميبالفتحرحبواالذينهموإنما،بحدالسيف

وخلفيةالنصارىأوالمسيحيينعنيحذثنامسيحيلكاتبالحديث

عنمقالاكتبالذي3ألأس!.في.مجالباحثإنه.الإسلاماعتناقهم

الإسلامية:المعارفدائرةفيالنصارى

"نصران"الأخيرةأنإلآنصرانيجمع"النضران"أو"النصارى"

الكلمةوهي-نصارىكلمةوردتوقد،النادرالجمعقبيلمنئعد

خمسةالكريمالقرآنفي..للمسيحيينالعربيالعالمفيبهايشارالتي

نأالعربوالمعجميينوالجغرافييننيرت!فملامعظمويرى،مرةعشرة

لأصلتعرضواوممن،*37!،.!س،)3التاصرةلمدينةمنسوباسمالكلمة

فيالأجنبيةالكلماتعنكتابهفيس!ممس!؟.ل3!دجفريالمستشرقالكلمة

ة320-)بارودا+4!ص،ءم*!أ!67!حه3!الالأمء44!سدا"3!*الكريمالقرآن

.(281-280ترجم،)43938

علىاليهودأطلقهالذيالاسمإلى()النصارىالكلمةهذهوترجع

أيضااليهودسقيثتمومن،الناصرييسوعوهوالسلامعليهالمسيح

رقمالفقرةمنواضحوهذا،الناصريةبالعقيدةإليهايدعوالتيالعقيدة
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الجلهذاناوبإذفإننا..)الرسلأعمالمن24رقمالاصحاحمن5

شيعهومقدامالمسكونةفيالذيناليهودجميعبينفتنةومهئجففسدا

بولاتقديسؤصفوقد(...الهيكلئنجسأنث!رعوفد،الناصريتن

سمف.()المسيحيينالناصريينقائد()أيمقدامبأنهنفسهالسباقفي

المسيحيين،علىأطلقاسمأقدمهو-إذن-الناصريينأوالنصارى

ومازال،بهمحتفظةمازالتالقديمةالآرمنيةاللغةأنهذابصحةوبشهد

قليل،تحريفمعا*لهلأ3أل*)!+المالايالملهجةفيفستخدماالاسمهذا

وقدألل"+*أ!مم*)هياللهجةهذهفيالمسيحبينعلىالدالةفالكلمة

الهند.جنوبفيتشترالذيتوماالقديسعلىأطلقت

()نصارىالأصليالمصطلحهذاعلى()الكريمالقرآنحافظوقد

في-الأولىللمرة-ظهرالذي()المسيحيينمصطلحيسبقوالذي

الإصحاحمنواضحهوكماالميلادبعد50سنةحواليفيأنطاكية

التلاميذودعي..)2ءفقرة،الرسلأعمالمنعشرالحادي

للفترةاللاحقةالمصادرفينجدإنناحقيقة.أولا(أنطاكيةفيمسيحيين

0(5ء"!احأح33الرسلبعدمافترةالمسيحيالتاريخفيعليهايطلقالتي

()النصارىمصطلحيببنالتفرقةجرىقد(الإسلام)قبل

الذيناليهودعلى-فقط-ئطلقكانالنصارىلفظأنإذ(و)المسيحيين

بمختلفمتمسكينظلواذلكمعولكنهمالسلامعليهبالمسيحآمنوا

.الأخرىاليهوديةالعقيدةبجوانبمتمسكينوظلوا،اليهوديةالشرائع

متأخرةفترةفي+4ح0483!س632أ"ول*بارقونيتيودوريقولفيماوذلك

.الميلادبعد800سنةحواليفي

()النصارىمصطلحبينالتمييزهذاالايرانيةالمصادروتؤكد

رستمبخشفي*هث،.(أ3كارتيرنقشفيواضحهوكما(و)المسيحيين

ذلكناشهاليصالمصادر-أيضتا-وأكدت.م28ءسنةلحوالييعودالذي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الملم!تيهضاطواب!صض!عةالإسالأر!الدينمؤسصووجههمحمدلأ7

!1.5ح45دور!ةشيل.890أولخ،4"أ11ماجننكتبهماالمثالسبيكعلى)انظر

المصادرولاتنكر،(9781-9731،القدس،53،!ا!أاسأ6،.ح"،أ!"

التمييز.هذاالسريانية

-يبدوفيما-الكريمالقرآنفييرتبطلم""نصارىالمصطلحلكن

وإنما،دال!43!سح5-ح42ا؟أأ3"3ذكرهمالآنفالمتصريناليهودبطائفة

الذيناليهودألسنعلىحياظلقديمللفظاست!تاماتعدولاالمسألة

أكثراليهودوكان،الناصرياسمالسلامعليهالمسيحعلىئطلقونكانوا

)انظر()المنؤرةوالمدينة()المكرمةمكةمنطقةفيالمسيحيينمنعددا

بعة،الراالطبعة،القدس،5*لأححاحع4!ألول4!أ!حيةاليهودلموسوعةا

""النصارىلفظاسئخدمأنحدثوقد(1521عمود،12جزء،)978

معابدهمفياليهوديؤديهاالتيالرسميةالصلواتفيالمسيحيينللعن

هذهصيغفي3"ا،5اأ)حالثانيجمليلغذلوقد3)"ح"(أ)اك)التافلا

ص!ا!"3-؟.!0113أ27!س8،س!شآدال43أ5"6للميلادالأولالقرننهايةفياللعنات

.،.8أ!س38،ا3"*س!(4!س!ل!س!كحل،ح42أ3،م)1،!!ص3حلا4ح3*ح،146.1935

""نصارىبأنهائوصفالتيبعفالجماعاتتأثيرأدىولقد

نصرانية،دعوة()الكريمالقرآنبأنالقولإلى(ة!!محمدحياة)على

حدادالأستاذألفهلكتابعنوانهو(نصرانيةدعوة)القرآنظهروأخيبرا

بهاالخروجيمكنلاإليهاوصلالتيالنتائجمنأيالكنا060سنةونشر

تعنيااكريمالقرآنفيفالعنمة،نصارىلكلمةالقرآنيالاستخداممن

باعتبارهموالنحلالمللكتبفيالموصوفينعامبشكلالمسيحيين

واليعاقبة.والملكانيةالنساطرة:ثلاثة!قساما

إلىنسبةفهي(مسيحيون)وجمعهامسيحيلكلمةوبالنسبة

أيضا--منسوبةيونانيةلكلمةترجمةوهي(السلام)عليهالمسيح

لمالكلمةهذهأنالأنسابكتابهفيالسمعانيويذكر،للمسيح

وكان،للميلادعشرالثاني/للهجرةالسادسالقرنفيإلآتستخدم
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باسمالمسلمونتسقىوقد،أنكسهمالمسيحي!تعلىقصرااستخدامها

الهجريالرابعالقرنفي""مسيحيإليهنسبةأوالمسيحعبدأوالمسيح

المسيحيز!يابنمحمدعليأبوذلكومن،الميلاديالعاشر

ننكسهبالاسمأيضأبغدادفينسطوريةأسرةتسمتكما،البغدادي

كلمتييستخدمونالمسيحيونالكتابفحتىحالأيةوعلى""مسيحي

نأوببدو"اس!يحيا"و""المسيحيهيئويقصدون"النصراني"و"النصارى"

عشرالحاديالقرنأواخر/للهجرةالسادس)القرنالغزيسليمان

كلمتياستخدمالذي-الفترةهذهحتى-الوحيدالكاتبهوللميلاد(

مترادفتين.ككلمتين"و"المسيحية""النصرانية

البيزنطيين،المسيحيينعلىللدلالة()الرومهماآخرانمصطلحان

للدلالةالصليبيةالحروببعدشاعوقد""الإفرنجهوالآخروالمصطلح

.(البيزنطيينأوالشرقيينالمسيحيينمقابل)فيالغربيينالمسيحيينعلى

القرآنفيوردتكماللنصارىالمسلمينبنظرةيتعلقوفيما

أهلمادةمراجعةيمكن-عامبشكل-الشريفوالحديتالكريم

فيسواءالمسلمينغيرإزاءالمسلمينبمسلكيتعلقفيماأما.الكتاب

فيمكنالإسلاميةالدولةمؤسساتموقفحيثمنأواليوميةالحياة

المختلنهةالموضوععربعناالاحاطةمنولمزيد،الذفةأهلمادةمراجعة

تعرضتكما،الرومومادةوالملكانيين،القبطمادتيمراجعةيمكن

مثلالإسلاميةالدولفيالمسيحيينلموضوعالأخرىالمقالاتبعفس

والحاكم.الفاطميون:مادتي

التيالجماعاتأوضاعتناولعلىهذهمقالتنافستقتصرهذالكل

إلى-معروفهوكما-ينتمسمونالذينالسريانمنباقيةلازالت

الواحدةبالطبيعةالمنادوناليعاقبةأوال!ربيونالسريان:قسمين

يتمركزهوننواوكا،كيةأنطالبطراكيةبعونالتاو(ا!أتا.ء1،11لأنجأأأنجا11)
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المملمينامبراطوريةومؤسسالإلهروميا!دينمؤ!سررصولصىمحمد80

كانوإنبعدفيماالبيزنطيةثمالرومانيةالشامفيأساسيبشكل

يعرفكانلماتابعةكانتمناطقفيمانحوعلىامتدقدوجودهم

وأالنساطرةأوالشرقيينللسريانبالنسبةأما.الفارسيةبالامبراطورية

الكاثوليكغير)المترجمم!صأ4اهحأ03كاثوليكوسفهمالنسطورفي

انتشارهموكان()طيسقونالمدائنمركزهموكانجاثليقأو(وفينالصر

وإلران)العراقالفارسيةبالامبراطوريةيعرفكانفيماأساسيبشكل

وفيبلالعربيةالجزيرةشبهمناطقبعضرفيأيضاوكانوا،(الحاليتين

والتبت.والصينالهندفيمنهمأعدادووجدتالوسطىآسيا

والغلح،ةيي!علاالبزيرةشبهلهسيعيو

يمنعلاهذاكانوان،الموضوعهذاتتناولحديثةمراجعظهرت

:منكورةغيرقيمةلهالازاليليفيماسنوردهاالتيالمراجعأنمن

؟.،3*3+كاحلأ*س!سأح43أ3!أ3ألاس!لاأ5"س!!3أكاةح4لا3لا4"3ح3أ**4لا*أ

لها،53أح8(حح43أ34أ!"ح"اح)!3(03أ!،!ح!4،أمأ"ححأح"4لو*4!س3+*620

(*+ه!س،)964)314-4ي3)

ح.حح"43أ+ح،ألاهسأ3ح4!سأكا40،ح3*"أمأ73ح،6حاح43أ8!أ(5أ5"ح

لالأ34!سأأمأ(،ح،3ال(ال2حح43ح(أح"*!س"ح!3أكاةح*7*8!أ!،،،**اك!أ"أ*!س-

ح4!ص2ح4!س45"سأ،5س!21،س!مأس!4(لامأ3ء5أ!س*(!اح34!س!!سأل3ء*(،2*43!ص7أ!س3،

7*ثر*أاا(!حأ3(لا1967).

.ل!3"!س*ح!سا0+،.أ"أ*ء4،*ألمةح41.أ5،أىف"،ألاح!*ه"ا(4ح!2كاة5*أ"3-ح

أ3ا3+أأ"1!س5،!أس!ا+1973.1.

لتفسيراته(بتحفظالنظريجبكانوإن،لهمتوثيقيكتاب)وهو

أحفىألا34!4أ4أ48(لاء3!3!6أ*،*أ!ال+-دهاشلا!وغرفان73.،ول،لا

كا3ا"م"ه0342!س3"!"!س3كا،***))،ا997،!؟-94.

:بعنوانآخربحثنفسهوللمؤلف

لأ!2خ،"(أآاا!1،!"4أا؟!سول2حكاكأ؟ا،4!سألاهم64حح"مال3،لا456خللاأ،حأء8

1.ح.!ا984.

ل.!ح3ولح"؟"لمة4"لمةح4ا".*06أ!اص!سأح41.أ5أم3آاأ5أ"!س4311!سلةس!حأ!اس!11-

س!الانجك2س!يالأأكاد4،ك43!(ما"حبم9أك!ااحآ،ص!،ساك3حاس!س!4لالس!أ"23753،1*
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81اقدلة

ح17ح(+حأ3!س3،

71،،.(!ةهل3أأل،)9)8)4ي-61

3.ك!احلأحح*أ53،أ"ح"س!ك!س!لا3"،س!أ"أ3،ال4أ*أ5852ح4أى44ح!2ح3-

حأ**أ،أح3*،)221-195.985.

شبهفيالمسيحيةشيهصغرفتمنطقتيننحددأنيمكنناأنهإلا

فيوروبنبوكمبمنكلإليهماأشارالإسلامقبلالعربيةالجزيرة

الغربيالجنوييالركنفيالمنطقتينهاتينأولى.ذكرهالآنفكتابيهما

)بكسرلجفيرتابعةالوقتذلكفيكانتالتياليمنيةالمرتفعاتحيث

ساميةلغةيثحدثونمستقرونفلاحونيقطنهاوكان(الميموتسكينالحاء

شبهقاطنيبقيةكانبينماالعربيةالجزيرةشبهجنوبعربيةعنمختلفة

بروابطبينهافيماترتبطقبائلوبشكلونالبداوةعلىالعربيةالجزيرة

والحين.الحينبينتتغيرقدالتيالتحالف

الغزوبعدخاصةالمسيحيةوحضرموتومأربنجرانعرفتلقد

-518سنةوفي.للميلادالسادسالقرنفيللمنطقةالبيزنطيالأثيويي

مواد)انظرعنيفلاضطهادالنصارىهؤلاءتعرض-الإسلامقبلأي

عرفاندراساتأيضاوانظر،نجران،نواسذو،الأخدودأعحاب

للخليج،الغربيةوالسواحلالحجازشماللمناطقوبالنسبة،شاهد(

الشمالمنللمسيحيةالدعوةوصلتهافقدسوقطرةوجزيرةوعمان

هذهمسيحيووكان،للعربحكمهاالفرسأؤكلالتيالحيرةحيث

الخامسالقرنمنذك!نواوقد.فارس)أسقفية(لأبرشيةتابعينالمنطقة

،(عمانفيوقازون،ودئرين،)قشئمهيجالأسقفياتمنعدداللميلاد

هذهكانتماوغالبأ(وسوقطرة"الخط"وهثه،واليمامة،وقخر

الكرسيرؤبةمعتتفقلا،انفصاليةنزعاتذواتالمحليةالأسقفيات

:هذافيانظر.المدائنفيالنسطوريالأسقفي
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لأ7
الملصين!يصا!لراسبصصسروهـهمقلهمي3الإلسكااا!د-!اسس!ؤم!ببئدسحمد

ل.307أح،آ،هأهححنج!سقي3!ل،.أ!خلأالححفيء2أ1385،)في،ا،1!ل51ا.!س!!سا0-

يف،4،أ،ح!*!س*ال53ة3ا.،ء7.ل!!ك*األ8ة.ا)آفي

3!2أط؟،سآ5لا37ة*،771،9691-2أء

في:المبحثهذاطبعوأعيد

ح5*يه!لا*لا**!؟جغلأ39،2لا؟ج!ح*21ك*!س،ة23ط،!ح353أ!أ!!س!ل3*

7.1552*3ة53*لا*ح93ة*،4،5*ءكأه*،9791.

الشرقي،الساحللمجتمعاتالمتغيرالوضعنوجزأنالضعبومن

ذلك-وكانالإسلاميللدينالساحلهذاأهلمنكبيرعددتحولفتهد

بنصفقدرتالتيبالضرائبكاهلهمإثقالبسبب-ماحدإلى

البطرياركرسائلمنيتضحوكما،البلاذرييقولفيماممتلكاتهم

وعمانالبحرينفيوضوخايكونماأكثرمذاوكان،اس!وعياب

المقالمؤلفذكرهمانجدفلمللبلاذريالبلدانفتوحراجعنا:)المترجم

سوىالكتابأهلمنيحضلوالمالمسلمينأنالمعروفومن،دقيقا

الإسلامي(الجيشفيالخدمةمنوإعفائهمالحمايةمقابلوهيالجزية

19165بعنوانمبحثفينفسهاالمؤلفلأفكار3ألأس!فعيالمستشرق)أشار

510أح8(6اأكح)!3أانجأ3،\ك-ح"الشرقيةالمسيحيةدوريةفي*ه!لال)!س!ل23114

.(4)-31صمسأ370،بار!س،2،،7*ير*،3أ04،خحأ

سنةبعدماحتىالأسقفياتهذهأساقكةإلىالإشاراتوظلت

فيمسيحي!توجودعلىيدلمافهناكحالأيةوعلى،م67،آ

سعيدأبوحكمعندمام899مو893سنتيبينوالبحريناليمامة

حسنة.بمعاملةظقهفيالمسيحيونحظيوقد،وجيزةلفترةالترمطي

المعروفاسقنهمها()سماهبئكشئمهيجلأسئشيةكانم303سنةوحتى

.هذافيانظر

ل.ئأه)آ)أحما"4ظح1620لو!اكأأ؟.عسا7ائ!نا0،ا*سا89لهة4ا1111،1ا6ذاس!أ!ل،)11نج،ساغا10-

http://www.al-maktabeh.com



؟كاالمتمدكص

تا؟اأ2خ41ع8خ!ا!،"،خ.)؟أ(7ح-اطلأح3أثأفااا!!9)أ"!أأ؟أآا"(ثاح10اأ؟اارلأ6)

(34-171

)الكنسي(ا!ليريكيالتنظيمأن)007بتاريخسريانينمسوبشير

إلآ،فرعيةأسقفيات!ثرمنمكوناالتاريخهذاحتىظلفارسلبلاد

نسطوريةأسقكيةآخرسوىأسماءهايذكرلم-الحظلسوء-النصرأن

.أم283سنةذكرهاوردسوقطرةفي

يتلقوقلازالواباليمنأخرىومناطقصنعاءمسيحيووكان

(+4ه*أثه3مه85وه837عاميبينفيماالأسقفمنالكنسيةالخدمات

.(20،الفصل4،ب7*3!ال،أسأ73!ص4أ33ح!لا3حأ8،3غ

المراكزبهذهالمحيطةالعربيةالقبائلفيبالمسيحيينيتعلقوفيما

.الحيرة،غسان،بصصى،بحيرا:التاليةالموادراجعالأسقنهية

لأولي،!لإسلاماقروقفيقلمراامسيعيو

للعراقالإسلاميالفتح-مباشرة-سبقتالتيالأعوامشهدت

كنيسةكانتم4!اكسنةفمنذ،المسيحيينأوضاعفيمهمةتغيرات

أيةوعلى.أسطورية-الرسميةالناحيةمن-أصبحتقدفارسأرض

أنفسهمونظمواوبلورتهامذاهبهمإحياءأعادواالمنشفينبعضرفإنحال

نجاحأنإلأ،الواحدةالطبيعةبدعاةأسوةكنسيةهيراركتةتنظيماتفي

إلىأدىء2ء82ء-سنةالعراقشمالكلعلىالاستيلاءفيهرقل

العسكريةالقوةظلففي،الموقففيراديكاليةتغيراتحدوث

استطاع،تكريتفيالمتمركزالبيزنطيالواليسطوةتحتوالبيزنطية

!اةد")6-مفريانذلكبعدشميتدينيةمؤسهم!ةتأسيسالغربيونال!مئريان

عشرا(ذلكبعد)أصبحتأسقثمياتوثماني،نفسهاتكريتفي6،أ"ا!ا

-كاتهرقلأنورغم.هرقلفتحهالذيالقطاعكلخدماتهاتغطي

ا!اطهروفيأنهإلآ،لليعاقبةمضطهذاالملكانيينمعمتعاطنما-بلادهفي
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ت!ااطورولابمؤس!ومي3الإساالدينمؤس!ه!:محمد84

اليعاقبةيشجعكانإذمغايرةسياسةيتبعكان()التابعةالمفتوحة

بصلاتهااحتفظتالتيالمحليةالنسطوريةالكنيسةضدمعهمويتعاطف

النساطرةفقدبينماجديدةبمزايااليعاقبةتمتعهناومن.بال!ئاسانيين

على-واليعاقبةالنساطرةرحب635سنةوفي.تمئزمنلهمكانما

علىللحصوليسعىمنهمافريقكلوراح،الإسلاميبالفتح-سواء

الئانيالعلميالمؤتمربحوثفي3لأحأفعيكتبهما)راجعالمسلمينتأييد

.(103-96عر.عر،،987،عمان،الشامبلادلتاريخ

الأخرىمنهماكلتتهمالمتنافستانالمسيحيتانالفرقتانوراحت

بعفإجبارعنقليلةرواياتوثمة،الإسلاميةالسلطةمعبتحالفها

السببهوكانالجزيةفرضأنفالحقيقة،للإسلامللتحولالمسيحيين

وكان،الإسلامفيودخولهملمسيحيتهممنهمكبيرعددلتركالرئيسي

يحكمكانالذيالثقفييوسفبنالحجاجأنلدرجةكبيرأعددهم

كسكر-منطقةفيالسريانالنبطلمنعمضطرأكانالأمويينباسمالعراق

لتحقيقموضوعةأحاديثواستغلبل،الإسلامفيالدخولمنواسط

.جلاح،س!سأ3لأكاة3م4ح،36بم!!س2-"ثه3،أ4!*5عا5"2حانظر)الغرضاهذ

.س!أ"2؟3س!احص!أ31،ساس!43ا!"،"أ7لأ3!ل19.51و5،!،.5)-87)

مبحثهفيكرون.بهوآخرمستشرقكتبهماراجع:المترجم)

تحليليوبأسلوبتمامأينكرإذ.الدائرةهذهفيالمنشورالواليعن

عمالمنوغيرهالحجاجأنفالحقيقة،المقالهذاكاتبدعاوي-رصين

منذلكفيلماأراضيهممنالفلاحينهجرةيقاومونكانواأميةبني

هاربأ،أرضهيهجرالذيالفلاحواعتبروا،الدولةباقتصاديحيقضرر

المستشرقويؤكد،هجرهالوحتىالأرضخراجدفعمنيعفوهولم

وإنماالجزيةمنهروبآالأساسفييكنلمللاسلامالتحولأننفسه
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85المتدحة

الجديدالدينبوضوحمتعلقوبعضها،اجتماعيبعضهاأخرىلأسباب

.(وبساطته

وكذلك،الذكرآنفتيالمسيحيتينالطائفتينبينالمنافساتونتيجة

لتأييدال!يصلاميةالسلطاتتدخدت-سرجوناالطبيبوساطةنتيجة

(685-7و!)نيشوعحناالنسطوريالبطريركضدالمجذرميوحناالذعي

هذافي)انظرعاماعشرأربعةطوالالروحيزعيمهاالأسقفيةفففدت

كتابولصليبة،اك!-63عس!س،المشرقبطارقةأخبار.ماريكتاب

.(59عس،نفسهالعنوانيحمل

)وكانالقسرياللهعبدبنخليلالواليوجدناأخرىناحيةومن

كتبهما)انظر(740-73))ح!س()!أ"هبثيونالبطريركيؤيدمسيحيأ(أبوه

.(66!ر،الذكرآنفالكتابفيماري

لأحوالقتامةأكثرصورةالغربيينالسريانحولياتلناوترسم

أميةبنيخلفاءظلفي(مسيحيينوغير)مسيحيينالشامفيالفلاحين

علىالدالة(ح!ساد5لا3)السريانيةالكلمة-مستمربشكل-تترذدحيث

الأمراءإلأبهاينعملاالتيالضخامالقصورلبناءجديدةضرائبفرض

يموتعندما،أسوأالحالوبصبح،حدائقهملريالقنواتشقأو

ترويفهيالمسيحيةالحولياتأما،مشروعهيكتملولماالخليفة

الإسلامية-الحولياتعكسعلى-الشعبنظروجهةمنالأحداث

3،لأحأح!أ+54!لألأ*+،دأ:أانظردائماورديةالصورةلناتقدملافهيلذا

،الشامبلادتاريخ،فوتمرأبحاثسجلفيالمنشور"أ3لأ3أ3حالاهك!0ح!ج9

.(25-ااص.عس،جر،1080عمان
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المسلميناحلهوليةاب!مؤسسوالإلصلاميالديمةش!قص!محمدلأآلأ

لعباسيين:اظلفي

ناتجأ--العباسيةالدولةظلفيالمسيحيينعددتققصيكنلم

الأساسفيانتشروإنما،عليهممفروضةماليةأعباءعن-الأساسفي

عمدزالاجتماعيةالضغوطبعضربسببوكتابأطباءمنالمتعلمينن!ب

فيالإندماجيمكنهمولاهامشيةوظائفيشغلونالمسيحيونكان

ضروريأأمرأهذاوكانللإسلامتحولواإذاإلآ،كاملبشكلالمجتمع

المسلمونوكان،عليامراتبإلىللوصولأوبالمنصبللاحتفاظ

اعتناقإلىمصالحهمدفعتهمالذينأولئكإلىالشكبعينينظرون

الطبيب(م873هـ/260)المتوفياسحقبنكحنينالإسلام

)طبيبكحالاوكاناليهوديكمونهوابن،نسطورياوكان،الفيلسوف

3جلأخ،ح"*7!س.انجأ؟اهنج:نظرا)(م)842هـ/68؟توفى)وفيلسوفا(عيون

4حفيلال!أك!نا،ح4!سحا!3!سمأ5*س!!،سأ،3)!"ثه3لاه5اغحأك!كالمةكاكا!4!ص4.5!أكنج

الدوليالمؤتمرأبحاثسجلفي)ح33ح.اياهح335حكاحه3،س!3الأ0أك4،لحكهح

نفسهالمأمونالخليفةوكان()995،مدريدالتاريخيةللعلومعشرالسابع

الدينلاعتناقمصالحهمدفعتهمالذينهؤلاءمنعددإسلامفييشك

تابعالجددالمسلمينهؤلاءنسلفإن-أمرمنيكنومهما،الجديد

الإسلامي.المجتمعفيالنهايةفيواندمجواالإسلاميةبالعقيدةالإيمان

ينهبونهاأوالكنائسبعضريحطمونالعامةكانالأحيانبعضروفي

الأسرىبذبحالبيزنطيينقيامعنكاذبةتقاريرأومغرضةإشاعاتنتيجة

بهاقامممارساتعنأوالمسلمينعلىبيزنطيةانتصاراتعنأوالمسلمين

قامواالمسلمينأننزعمأنيمكنلاهذاكلومع،الصليبيون-بعدفيما-

للمسيحيين.مذابحبأية

كانوانفشيئاشيئاتثتلالمسيحيينأعدادبدأتفتمدحالأيةوعلى

بيزاالتمييزعلىت!تمداحصائيبعدذاتدراسةأكيئأنعلىالتنبيهيجب

http://www.al-maktabeh.com



ثه7المئدمة

،الئشرةهذهفيمجديةغيرتعتبرللأسماءوفثئا،والمسيحيالمسلم

سواءعلىومسيحيةإسلاميةأسماءكانتوحسينوحسنعليفأسماء

لا36أ6(فىلألأ*2س!.اهم8حيثه35ا؟34ول3-زياتوحبيبألل*،"!ص!ك،:)انظر

الإسلامفياغابهموأالمسيحيينأسحاء-113،"!حب؟؟ءح"2أ5أم؟انةأ158اط683

.(27-اععس،ة957،بيروت،)!الشرقيةالخزانةدوريةفينشر

-.-*.ه
*"ء

العرببةالجزيرةشبهفيالعربالمسيحيينأنإلىهذانخلممن

ليجدوايكونوالموراءهوماوالعراقالشاموباديةنجرانمسيحعىخلا

الدينيةلأفكاراإلىالمسيحيةالدينيةأفكارهممنالانتقالفيكبيرةصعوية

العنفلاستخدامالأساسفي-حاجةهناكتكنولم،الإسلامية

يحاربهمفلمالإسلامدخولهمعدمفرغمنجرانمسلمواأما.ضدهم

له.زيارتهموقتمسجدهفيبالصلالوفدهمالنبيوسمحبل،أحد

وإنما.الإسلامفيالدخولعلىاليهودلإجبارالعنفأيضايستخدمولم

آراءوبطالع،السيرةكتبفيالقارئيطالعهاكثيرةأخرىلأسباب

أيدينا.بينالذيالكتابهذاوفي،العامالتاريخكتبفيفيهامتضاربة

يقبلهالاقدالتيالآراءبعضرمنبهمارغمكاملافيمقالأوردنالقد

.ومعلوماتمصادرمنبهمماللاستفادةالمسلمالقارىء

الأفريكىالتمثلعنأخيرةكلمة

سيكونوطمنهاكانلهالاسترداداحروبوفى.لقديمال!يدااتأومفردالصهيونىالتا!ماتلمفرد

جماعاتشرعت،الأمريكيةالقارةكولومبساكتشفأنبعد

وكانأوربامن""خارجةأوأورباتاركةالقارةنحوتتجهمسلحةأوربية

اكسسأقنعهمأوأنفسهمفأفنعوا،المسيحي!تبسطاءمنمنهمكبيرعدد

مصر،منالعبرانيونخرقيكماأوربامن"خرجوا"أنهمرافقوه!الذين
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الملميناهـ!اطورلةومؤسسالإسلاليالدينهمؤصرحملىجصسحمد38

العهدأسفارأحدوهو"الخروجسفر"فيوردماعليهمينطبقوبالتالي

فيالأوربيونالمحاربونأوالنازحونأوالمهاجرونهؤلاءووجد.القديم

التيوالحيواناتالبريةوالحيواناتبالزروععامرةشاسعةأرضاأمريكا

وردالتيوعسلا"لبناتفيفرالتيالأرض"اهو!تافاستئناسهايمكن

)أيمصرمنخروجهمبعدسنالعبرانهوجدهاوالتي،التوراةفي،كرها

علىلهمتشجيعاالشبههذاالفسسلهموأكد.(فلسطينأوكنعانأرض

الأوربيينهؤلاءلكن.وتملكهافيهاوالاستقرارالجديدةالأرضعمران

فأطلقوا،بدائيةبأسلحةلهمتصذتوقبائلاشعوياأمريكافيوجدوأ

لونهملأنحمر""أنهمالمفهومومن،الحمرالهنودالقبائلهذهعلى

ظنأمريكااكتشفعندماكولومبسلأنذلكهنود؟همفلماذا،أحمر

صخحهماوهو،الحمرالهنوداسمسكانهاعلىفأطلقللهندوصلأنه

هؤلاءأنالمهم.اسمهعلىأمريكاسفيتلذلكأمريكوذلكبعد

اسمالحمرالهنودعلىأطلقوالأمريكاوصلواالذينالجددالأوربيين

خرجواعندماالعبرانيونوجدهالذيبالشعبلهمتشبيها""الك!عانيين

أوكنعانأرضوهي،وعسلالبناتفيضرالتيالأرضإلىمصرمن

فلسطين.

الأمريكيةالأرضهذهأنوالمعنى،التشبيههذاق!سهملهموأكد

أرضأنكماتماما،فيهاالحمرللهنودحقولاهمأرضهمهيالجديدة

الخروجبعد،فيهاللكنعانيينحقولاللعبرانيين"حقا"أصبحتكنعان

مصر.من

عنداجددالمستعمروناستخدمهاالتيالدينيةاللغةهيهذه

وعند"والعسلاللبن"لأرضوصولهموعندأوربامن"خروجهم"

.الحمر")ي("الهنودللكنعانيينإبادتهم

"منيرالباحثأعدهالذيالمهمالوثائقيالكتابعلىبالإطلاعالقارئننصح(ةة

دارنشر"الجماعيةوالإبادةأمريكا،بالآخرالتضحية"حقبعنوان"العكش

غزاهاحينالحمرالهنودعددأنينميدماوفيه،2دأه7بيروت،الريسرياض

يبق-لم،مليون()ابر)كان،لبلادهمالأوروبيينساكسونالأنجلوتجماى
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89المكدممة

نفسهاالدينيةاللغةهذهلنقلأو،نفسهاالدينيةالمصطلحاتهذه

فهمأفريقياجشوبإلىنزوحهمعندبالذاتالهولنديوناستخدمها

"لبناتفيضالتيالأرضإلىووصلواالضيقةهولندامن"خرجوا"

بدائيةأنريقيةقبائلفواجهوا،أنريقياجنوبالمرةهذهوهيوعسلا"

إبادتهمأنواضجرواالكنعأنيينفيهمفرأوابدائيةأسلحةذوات

لهم.حقأراضيهمعلىوالاستيلاءواضطهادهم

إلىزحونانالأوربيوناستخدمهآخردينيأمصطلحأهناكلكن

وهو،أفريقياجنوبإلىالنازحونالأوربيونيستخدمهولمأمريكا

ووصلتوتفؤقتأمريكاازدهرتأنحدثلقد.المختار"اللهشعب"

وهنا،قبلمندولةإليه!للمماإلىالعسكريةوالقوةالعلممجالفي

الثعبأنهمأوالمح!اراللهث!عبأنهمفكرةالأمريكيينلدىتنامى

وفي،الصحيحوالحكمالديمقراطيةإلىالعالملهدايةاللهأختارهالذي

حلقاتأكتملت!ا.الصحيحالدينإلىلهدايتهلاحقةمرحلة

لتتطابقالأمرجك!المتح!ةالولاياتاستخدمتهاالتيالدينيةالمصطلحات

وأاليهوديأوالمحبرانيالتاريخفيالواردةالدينيةالمصطلحاتمع

لإسرائيلي.ا

فيالإندمطجهـحاودزالأمريكي!المتحدةالولاياتبدأتوبذا

حلعلىادخار"الله"شعبهيفإسرائيل،العكسوليساسرائيل

والشعب،المسيحيافدسالكتابفي-خطأفهمتالتي-التعبيرات

وأتوراتينصردونلكنالمختار"الله"شعبهونفسهاعتبرالأمريكي

التعبير،صغإندينيةفرعيهلأمريكاناوليكتسب،إليهيشيرانجيلي

للسخريةتدعواقئا!يقةهيهذه،اسرائيلفييذوبأنلابدكان

فالدولة.عمغيرة!طنعةدولةفيتذوبأنتحاولكبيرةعظمىدولة

والدو!ز،توراتيوبنص"بالجسد"المختاراللهشعبهيالصغيرة

))صانظر،مليونربعسوىالعثرينالقرنأولإحصاءحسب=منهم

.)الناشر(
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3يئالمسلصاحكلو!يةأبصسرسةءالإسا*يىاننالد-وو!ث!حهمصد5)(لأ

وأبالاجتهادلنتلأو""بالروحالمختاراللهشعبعيالكبيرةالعظمى

.وسلطانقوةمنإليهوصلتضابحكملنقل

المجتمعكلنظرةهيهذهإننقولأنشيءفيالعلممنليس

علىل!خه،الآنالسياسيةتوجهاتهكلأوالدينيةمذاهبهكلأوالأمريكي

والسياسي.الديني،ثملهونهوقويموجوداتجاهحالأية

بالجسد،هوالذيالمختاراللهشعبيوافقهل:سؤاليبقى

معالصفةهذهفيشريكأنهعلى()اسرائيلالمزعوموبالنمالكتابي

كتابينصربشأنهيردلموالذيبالروحهوالذيالمختاراللهشعب

؟(المتحدة)الولايات

الولاياتمادامتولكن.لاوألفلا:هيكاكلبوضوحلإجابةا

أغراضها،تحقيقفياسرائيلتستخدمهاأنبأسفلا،الآنقويةالمتحدة

غيرهمثلالاسرائيليالدينياليقينفييبقىالمتحدةالولاياتشعبلكن

الشعبمستوىإلىيرقواأنيمكنلاالذين"الأغيار"منالشعوبمن

كلمةالمسيحيينبعفساستخدموإنحتى،اليهوديأوالاسرائيلي

يستخدمبوشجورجومؤلفناالمسيحيينغيرعلىللدلالة"الأغيار"

علىاليهوديوافقهللكن،المسيحيينغيربهاليعني"الأغيار"كلمة

لا.لاوألفبالتأكيد؟الاستخدامهذا

أفكارهميبثونالدينيةبالأفكارالتلاعبفيماهرينيهودإزاءنحن

لمصالحهمخادماالعالمفيقوةأعتىمنليجعلواوترونأجيالعبر

أمريكيرئيسهناكيكونأنإذنالمستبعدمنليس؟لإرادتهموطوعا

الحدهذاإلى.""بالروحالمختارمعبالجسد"المختار"ليجتمعيهودي

،القوىقوةتدومهلهذا؟يدومهللكن،باللاهوتالتلاعبيجرى

إذا-تدريجيا-وقفهافيمكنالقوىقوةأقا؟الآقاقتضليليدوموهل

.الآنيحدثهذاأنوأظنالجبروتهذاضدتحالفأوالعالمبقيةاتحد

أصوكفيالمتنؤرالدينيبالبحثإحباطهفيمكنالآفاقتضليلأما
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لابدالمسلم!تنحنلناوبالنسبة.تضليلمنبهاعماوالكاسثسفالعقائد

مكذوبةأمورمنبهامالكشفالتراثكتبفيالنظرإعادةمن

والتطبيقيةالبحتةللعلومالتوجهمنولابد،تقدمناتعرقلمدسوسة

إليها.التوجهؤسيعناما

فيطريقتينبيننزاوجأنالدراسةأوالمقدمةهذهفينحاول

فيإغراقدونأيوالفهمالمتابعةمنالعامالقارئتمكنطريقة؟التناول

عليهايقدرلاوطريقة،المجديةغيرا!اديميةوالتعليقاتالحواشي

حروبعنالتاليةالسطورفيحديثيفإنلذا،المتخصصينسوى

للمصادرالإثعارةمعماحذإلىمبسئطايكونأنفيهسأعمدالاسترداد

الاكاديمية.المتابعةأرادلمنالأصلية

"استردوا"أنهمالأسباناعتبر1402يناير2فيغرناطةسقوطبعد

العالمعلىللاستيلاءيستمرأنلابد"الاسترداد"هذاوأنأرضهم

شئتهعلىاستيلاؤهموكان،كانكماللمسيحيةوإعادتهكلهالإسلامي

تقسيماتوفقعلىالحديثالتاريخبدايةهوالمغربيالساحلعلى

،اليومإلىأيديهمفيسبتةإبقاءعلىالإصرارمدىلاحظ.مؤرخيهم

فحملت،الأسبانيدعلىيتملمالإسلاميالعالماستعادةمشروعلكن

جرتالتيالتحالفاتأنالاحظعاتقهاعلىالاستردادمهمةالبرتغال

المتحالفونوتعمدأسبانيا(ضقتالإسلاميالعالمعلىللهجمةمؤخرا

لرموزإحياءانه.البرتغاليةالأزورجزرفيبعفاجتماعاتهمعقد

لأعمالالكامل"السجلإلىبإحالتهالمهتمالقارئواسسمح.تاريخية

بترجمة(ظبي)أبوفيالثقافيالمجمعنشرهالذي"دلبوكيركافونسو

البرتغاليونشنهاالتيالجماعيةالإبادةعملياتليعرفالسطورهذهكاتب

الجنوبوفي،انريقياشرقفي؟وجدوهممكانأقيفيالمسلمينعلى

هدمومحاولتهم،الغربيةالهندسواحلوفيالعربيالخليجوفي،العربي

آخركتابإلىالقارئنحيلكماتماما..الخ..اللهشرتهاالكعبة

علىالأمريكيةالقارةهنودإبادةوثائق،والسيف"المسيحيةهومترجم
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المسلمينامبراطوريةوكؤسسمي3الإساالدينمؤسرجماتشمحمد

يدبرتولوميللمطران"عيانشاهدرواية-الأسبانالمسيحيينأيدي

الإنسانيةللدراساتالدوليالمعهدمنشوراتمنوألكتابكازاسلاس

.بيروتفي

واسعأانتشارأينتشركانالإسلامأنالملاحظفمن،حالكلعلى

ضربةكلوعقب،المسلمونيحققهقويدفاعيئانتصاركلعقب

أباكمفإن،السلامعليهاسماعيلاكلارموا.المعتديعدوانلردانتقامية

رامبا.كان

السبيل.قصداللهوعلى

الشيخاللهعبرالوحمنعبر.د
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المؤلقتوطفة

وهذه.منهاأهمهومنهنادليسشخصيةيتناولهذاكتابيأنأزعم"----ح.5

فكل.نفسهالموضوغهذايومنافييتناولكتابأفيعلىبالضرورةتنطبقحقيقة

مذةمنذللعالمتقديمهاجرىقدوأحوالهالعربييب!لاحياةعنالمتاحةالحقائق

كثير،والفلسفيالأخلاقيالمجالينفيوتأفلاتنظرياتعليهاوقامت،طويلة

شيئايضفلملكظ،وتفكيرتأملموفصوعتباعا--وكان،الانتباهيسترعيمنها

وعلى.القليلإلآلنايضفلمأنهلنقلأو،الجابيةمعلوماتمنلديناماكئمإلى

انتقاءخلالمن(*ةع)يعذلاهذاتاريختناولهوالآننتوفعهأنيمكنمافكلهذا

ومركز،صحيحبشكلبالنتائجمنهاوالخلوصوترتيبهاالذالةالمهمةالمفردات

الكتبمنكبيرعددفيمتناثرةالمعلوماتفهذه،الإنجليزيللقارئلتقديمها

مختلفة.لغاتبغدةمكتوبةأنهاإلىبالإضافة(المتاحة)غيرالنادرة

بظهورهملخةرغبةسمحققوحكمةبتحفظإعدادهتمالذيالبحثهذامثلإن

ملخةأصبحتإليهفالحاجة،التقديرأخطأناقدنكنلمإذاهذا-الإنجليزيةباللغة

الحاجة؟هذاالموجزكتابناسيسذمدىأىفإلى،مضىوقتأىمنأكثر

هذهفيالحكمموقفيقفأنللمؤلفوليس،للقارئمتروكهذا!.6

المسألة.

خلالمن-عادلةصورةاستخلاصفيجهدهقصارىبذلفالمؤلف

يغامرقدالمؤلففإنناحيةفمن.الإسلاممؤسسلشخصية-لهالمصادرالمتاحة

الإبقاءوما،-معهالحالبطبيعةاختلافنامع-هوكماالمؤلفنصعليأبقيناأنناالقارئننبه(:؟:)

فيوضالتنا-اللهمعاذعليها-الموافقةبالضرورةالمضصودوليس،عنئهاالكشن!لمحاولةإلاعليها

المؤلفخادعاهعلىللردالمترجمالدكتورالأستاذتصدىوقد،بكافرليسالكفرناقلأندنك

الناشر().!جوالرسولديخناعلىلضهقسة
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المسلمينامبراطوريةومؤسسلإسلامياالدينمؤسىئخ!سحمدور"

سوروأنالكتابصفحاتفيمتتالياالسياقسيجدأنهعلىللقارئبالتآكيد

وربما.(التاريخية)الأحداثبمجرياتمرتبطةستكونوآياتهالكريمالقرآن

)يقصدالمصدرهذافييتوقعهايكنلملدرجةموضحاالتاريخالقارئسيجد

توثيقآبالموضهحالمتصلةالحقائقتوثيقفييساعدالنهجوهذا،(الكريمالقزآن

يتوقعهاقلماالتناوللطريقةمحتبةنحهةأومذاقايعطيأنهإلىبالإضافة،كبيرأ

.كهذاموضوعفيالمرء

فإنني،المصادربذكرنقطعهاأندونالقصةاستمراريةعلىنحافظولكي

سيلترجمة:الحاليةالسيرةكتابةفيإليهارجعتالتيالرئيسيةالمصادرهناأقدم

،ارقممجلد.مود()سلسلةالعالمتاريخ،مجلدينفي()الكريمللقرآن

عنبريدوكتاب،3مجلد،الرومانيةالإمبراطورلةسقوطعنجيبونكتاب

آخروكتاب،بولينفيلييرألفهنفسهالعنوانيحملوكتاب،!يلامحمدحياة

وقامولس،45رقم،المفيدةالمعلوماتمكتبةسلسلةفينفسهالعنوانيحمك

الأسراتوتارلخ،لهوتنجرالشرقيينوتاريخ،محمدمادة،التاريخيبايل

فيالإسلامشرح:مرجانوكتاب،بوكوكبترجمة،الفراجيلأبيالحاكمة

لديرالشرقيةوالمكتبة،مجلدينفي،لفوسترالإسلامحقيقةوكشف،مجلدين

العثمانية،للامبراطوريةالحاليالوضع:رايكوتوكتاب،بلوتح.أك

مجلدين،في،لأوكلي(:")()السرسريةوالمسلمينالعربتارلخوكتاب

مارتينهـ.الموقرلكتاباتسأس!س!ليوترجمة..هويتمحاضراتومجموعة

النبوةعنفيبروكتاب،الآ!لوسيةأصولعنهويتيكروكتاب،للجدلالمثيرة

ومادنوبوركهارتوكيبلبكنجهامورحلات،مجلداتثلاتةفيوالنبوءات

.الشرقد،ابفي

منسيكون،الكتابهذافيتردماكثيراالتيالربيةبالأعلاميتعلقوفيما

تقابلوهي،العربيةالتعريفأداةهيسأ!ادأنالإنجليزيللقارئنذكرأل!المفيد

عنهايعبركانكلمةوهي(633ح)كلأ"!ح:كشابهعنوانفيالمؤلفاستعملهالتعبيرئذا(*؟-)

المترجمترجمتماقدوللمسلمينإزدراءوهي.الصليبيةالحروبأثناءشاعتالتي"بالسارزان"

.)الناشر(.المعنىنئسيعخيدارجعاميمعنىوهو""السرسريةبنخظ
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35لفالمؤتوطنة

والكلمةالتعريفأداةمنمكؤنةالقرآنفكلمةهذاوعلى،ح؟ا+الانجليزيةفي

تعنيابنكلمةفإنأخرىومرة.+4ح*53*"لإنجليزيةباتقابلأنهاأي،قرآن

حالةفيبعدهاادوتوضع،4!ال!أ!،!س3لإنجليزيةباتعنيوبنت3"هلإنجليزيةبا

أباهأنتعنيارزليرفابن.3!،أ\ح3بالإنجليزيةتعنيوأبو،ادابن،العربيالاستخدام

بالإنجليزيةتعنيعبدوكلمة،سالعبهوابفأنتعنيالعباسوأبولأثيرأاسمه

الله،خادمتعنناللهفعبدهناومن.4ء+الإنجليزيةفييقابلهاوالله،3اثا07*81

.وهكذا...الشمسخادمتعنيشمسوعبد

مسألةلأنهاتروإلىتحتاجفمسألة،النبياسمكتابةطريقةاختيارعنأما

نعانيهالذينفسهالارتباكنجدالبيزنطيينالمؤرخينكتبمراجعةفعند،مربكة

أ(ح+ه*!لأ3ماميتسهكذايكتبهفبعضهم،قرونسبعةطوالسائدأكان،الآن

شيوعاالاكثرالاسمشكلوهوا!*4ه+!سمماهومتنحنأخذناالاسمهذاومن

بيزنطيةمراجعفيالعربيالنبياسمونجد،لآذانهمألفةوالأكثرالإنجليزلدي

كتابةفيأخرىاختلافاتهناكوكانت،أل!!ح4ه+!ص4شومدما:هكذاأخرى

بلاشك.القدماءالكتابعندمحمداسم

والذينالعربياللسانعلىتعرفواالذينالكتابغالبأنسنلاحظلكننا

المحدثينالرحالةمعظموكذلك،مباشرةالأصليةالمصادرمنمعلوماتهماستقوا

كتبناهالذيالنحوعلى)!و(اسمهكتابةعلىيجمعونالشرقبلادزارواالذين

الاستخدامكانوإذا.)محمذ(704*،"+ح4هذاكتابناعنوانعفحةعلى

التي-الحقيقةفي-هي(النطقطريقةوكذلكالعربيةالكتابةطريقةإأوالعربي

للاسمالتاليةالأشكالإذنفلنترك،بهاالأخذيجب

"ء"!7،ل!ص!++04!7!س4،7*4ء+!س!

،هذاكتابناسياقفيتردالتيوالمصطلحاتبالأسماءقائمةيليفيصو

ومضامينها:اللغويأصلهامنهاكليقرينأوردناوقد،بالشرقوالمرتبطة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسلمينامبراطوريةومؤس!ال!!صلامىالدينمؤس!يخمر63آ ه!اصإ

)محمد(والاسمحمدالفعلمن:وأحمد،704!++!سامدمحمد-ح.9

.والثناءحازالحمدمنتعني

للدين.كلهلأمراإسلاموتعنيأسلماللغويلأصلامن،وإسلاممسلم-

.قرأالفعلمن،الترآن-

منوهي،السابقالخليفة(أو)النبييخلفمنتعنيح!)أ"4خليفة-

.ح4!ا3"4خلفالعبرية

سلطة-ابكلدانيةالكلمةأي-وتعني،3ء)(*"الكلدانيةمن،سلطان-

ولاية.،إمارة،تامةملكيةسيادة،حكومةأو

الحاكم.مساعد،7أ2أ!س3وزير-

مكة.إلىالحجفريضةيؤديالذيهووالحاج،حج-

وربما،فيهمشكوكاللغويأصلها:()سرسري33333*س!حساراسين-

والنقابين.والسراقيناللصوصالساراسينكلمةوتعني،سرقالفعلمنكانت

المدينة.إلىمكةمن!م!محمدانتقالبهايقصد،دح+2*53أدص!"3*هجرة-

فيالفتوىيصدروهوالذي()المحمديالإسلاميالدينرأسهو،المفتي-

الامبراطوريةفيكبيرةبمكانةيحظىوهو،الشريعةفيالمشكلةالمسائلأمور

...العثمانية

فيالكريميتلوالقرآنأنواجبه،بالمسجدمرتبطشخص،الإمام-

نفسه.الوقتفيمربحةوظيفةيشغلماوعادة،المناسبات

العربيةالكلمةأشكالمنشكلوالكلمة،ملاليوالجمع،الملأ-!.،ال

فيبهميوثؤ،،والشرليحةالعقيدةفيخبراء()الملاليوهم،ءعلماآوعلما

بينهم.منالمفتيأختيارويتم،العثمانيةالامبراطوريةفيال!ريعةتطبيقحراسة
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97المؤلفتوطئة

عمامةرأسهفوقيضع2بأنرويتميز،نشمهالنبيسلالةمن،ع،"أ10أمير-

!مجنسبكلالمرتبطاللونوهو،4!س!ص"-3ح3-!3"ححداكنأخضرلون!ات

نسبهم-بسبب-يتمتعون-لأمراءاأي-وهم،(المسلمينأوالعرب)يقمد

يظهرعندما(النبي)شارةالنبيعلممنهمواحدولحمل،كثلحرةباستثناءات

.عاماحتفالفيالسلطان

كالسلطانللولايةبالنسبةوالباشا،الولاياتلولاةتمنحرتبة،باشا-

أيديفي-دائما-القضائيةالسلطةأنلآإ،()الامبراطوريةللسلطنةبالنسبة

بحمللهيسمحولا(رتبتهعلى)تدل+*أكهاذيولاالباشاويحمل.القضاة

،()أعلامشاراتثلاثيحمل()أطواخذيولثلالةيحملالذيوالباشا،سواها

مماته.عندوالتكريمحياتهأثناءالسلطةيعطيهوهذا

للامبراطوريةلأعلىالمستشاراعليهنطلقأنيمكن،أفنديرش!-

علماءأففملهذهأيامنافيتفمالتيالوكلاءطبقةرأسعلىفهو،العثمانية

.()العثمانيةلأمةا

أصلذاتكلمةوهيأكاكاس!3سرايالكلمةمنمشتقة،سيراجليو-

علىلتدلخاطئأاستخدامأتستخدمفالكلمةهذاومع.القصروتعني،فارسي

المكانشارحةعباراتدوننطقها!سىإذاتعنيوالسيراجليو،الحريمجناح

فيالمبنىهذايضمأنأيضايحدثلكن،السلطانحاشيةفيهتجتمعالذي

الحريم.جناح(استانبول)المقصودالقسطنطينية

قبابيعلووهو(لمسلمونا:لمقصودا)كلأتراارشعاهو،ح3حنجتأ*س!(لهلالا-

المسيحية.البلادفيالكاثوليكيةالكنائسالصليبيعلوكما،ومآذنهاالمساجد

من!يالهمحمدهجرةوقتولدقدكانالجديدالقمرأنإلىيقالفيماهذاولرجع

.الذكرىهذهيحيىالهلالفإنلذا،المدينةإلىمكة
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المسلميناهـصاطوريةومؤسسا!لإسلامياالدين!س!ؤمبهىمحمد،ر4

الجهازأوالوزراءمجلسأوالبلاطعلىتباعايطلق،العاليالباب-

العظيمةالبؤابةالمصطلحهذاولعني،العثمانيةالامبراطوريةفيالتنفيذي

العاليوالباب.)الهسيراجليو(القصرمدخلتكؤنالتيالبناءالبهتةالمقنطرة

.كلود(!القديس"بلاطو"يعقوبالقديس"بلاطلعبارةمساويةعبارة

هوالكتابهذاجامعإليهاقصدالتيالكبيرةالأهدافأحدكانولما9-----ح*،2+

دينهنظامووضع،سبحانهالمهايدفيمهمةأداةبوصفهالعربيالنبيتقديم

،للكونسبحانهاللهتسييرسياقفيبهاقترنوماونتائجهبأسبابهكقهالمذعى

بهذاالدينيةالنبوءاتعنالملاحقفيأوردناهماالقارئيهملألآالمأمولفمن

،يوحنا(ورؤيادانيال)رؤياالنبوءاتهذهالملاحقهذهفيبحثنافقد،الشأن

منالقسمهذاعلى-معقولسبببدونربما-خاصأتركيزأركزفالكاتب

لهذهتفسيرهأنيزعملا-الكاتبأي-أنهمع(لأولاالملحق)المقصودالكتاب

عنهذابمقاليأننيآمللكنني،الخطأيحتمللامعصومتفسيرهوالنبوءات

قدبهذاوأكون،الصحيحالتفسيرنحوخطواتخطوتقدأكونالنبوءات

المقدسالكتابفيالنبوئيةالجوانببهذهالعامالاهتماممنبمزيدأوحيت

فيوردتوالتيتفسيريفيوردتالتيالأخطاءمنللتخلصتمهيدأالمسيحي

.تفسيريعلىالسابقةالتفاسيبر

علىتعر!إلآإذابالأمريلمأنيمكنالوحيحقيقةيعرفتمنأحدلا

()والاضطراباتالثوراتلسحدثمجراهافياللهتحكئمالتيوالوقائعالأحداث

يمكنلالدرجةجدآمهمأمرفهذا،المتحضرالمسيحيالعالممنكبيرجزءفي

هذهأنوجدنااعتبارنافيهذاوضعناوان،المستقبليةالنبوءاتفيإغفالها

-اللومعليهنستحقبشكل-تركناقدنكونوإلآ،لشرحبجديرةالنبوءات

الوحي.قداسةولصالحالحقيقةلصالح،الرئيسيةالأسانيدأهمأحد
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*ح!هل!!ي!هل.

+"*"3ع9!س*(2*ه*ط،أل73ءأ!ولذلا،ح،"04ذ!4!م313،*"
ملا!!س!نععطيا8لس!"أآ!"ءآ!يه*"!مل!لأة8!.3نجلأا!*ذل!س!م8

لما*3!هل.ي!ول!سلا،ة33كا!صعط"4ي*جلهأح!3لبة*!وله+ه*!ط!!م-

ح"ع!ه!م!(4،!؟!طذ34!7،لو2ه*"4ع3ال*!ميله!%لاله!203لمله

!طله!!يى!صةةة6،!لك3(ي!2*ذي4!مص!مما،ول!4هم3!ل!!س!ك5،ص!طله!

!اءلأ!ة!*ءآ.ه!4هم!""أ!!هم!،ء!ول.ظهاح!ص4ج*ل!!8!*م!،ه"طح

ال4،703.*!ك6*طدأ!م53"ع!ك!)\!ل3"ح،لهاي!"آه!3،!ه*!،!!!

4طأة!3ه")!ذحألا،2هلو*!للعول"*ه4!!س3ح،3(خ+2ء2،4*!*3هم

!د4!م*3أذلأأط4ح3!عحة"*+ىف"!ص*مة!ل"،!،.!"0337،دأولس!لم!4!كاآ

"دحد*لماه"45طهم!*!م4!م،!طا؟ى"لم!6أهلأ"!م!ك+44،ة"ا!،!صههلاءج5-
!هل!آ*!له!5غط،*ثاه!!3يآهولء3ع03ة(ذ63!!ل!،ء3،*!م!ه*.

،أ!هم!4ع3ءآص!3ح،آ(كأد!صولم!!ء!لآكاعء*له!له!"ص!ح4ة3!كله!س4لا

3!س،ح*هذلأص!4!لم!+33!ث*!!س!حم"ولحور4ة*ول!س3ولح*أل52لهأ4!هل

4!س!،اح!9!433،كافىك!309!ه!آ.ح")(آء3*!،لماس!ةمذ3"ه+!،!ههك

34،،لاولءس!كلإله!7!ي5"!ح!هل*!،ة3.34!س3!4!س3،ولة!!سه"ذعلهأس!
!*ل3*هيط!ع(لاة(*ع2ء3!ه!طل!03!ل3،ةلأ"ص!4كلأ4"ح4!ج*!ك

ه""!3كلأة3هم!4ة"لو3لح!ل4لاه!ف!ط!.ثعح+"8"*،"!اكع53آ*لا3!

كاءطه3،!ول!ىهولي4!4*ذ3*م!!سلا!،لذ!!س*ح*أ!،!*لمو+!!م!ك.

حولغكاهلأ!4م!ح!"7،،س!له!*.حك!نة،؟93!ر3ح36،لماي"04اث،!،،:،

ةم!ي7!م*ذ3(!ط!ص*،له!ه!!ك!س+يه*38لأ!س3،كادة!ص4!س3ة4حي!"آهلم!3

آ8ء!ا3،!*!املال!!ص-ه*!مه!ثك4ةآ!هأس!ث!فيس!863!ة*!(هأل5

*ء*!س3!م،!3"6،7ياحم"4!لوله!7ح*،!*!يبى4!يذياي!م33"الذ4

هـ82!ع!!!سص،اللماء،3!ص4عآ،*!س40،3ص!كلألاجه!"غأآع4.+ه!لك

2!

99

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسلمينامبراطورنومؤسصالإروميا!رينمؤس!!:محصر

!ل3*!ف3.*قول

3!م!84ع!3!س83،س!م3ظ(له!!س4*فى7!ع5هلهأ343!كالة*ع!ص4!ط!م(4!

!ل*كل!!ل،آ1،!أذ6!ح58*!ص3ههم!4كأح3م4!*لهأ4ج6!اشح3ءلهانهول4؟!س.

*!سط!غع!ة*!هلىفلا5م!ط!ة"ول،،4عثه!03مطنلو!ف!سةلوههل3لما3عه!م

م4ح؟!ولة.،س!ةلملفيكاذهآس!!م4،ولآذ*ث!لى2"ء"*"4!أةكث!،ل!!ص33!يه!

(ءمذص!ة،س!!ةح48أ3أ4،!3ء!ه!!صم!(!!ه!"،23ء،4!سى4لا*س!(س!*ء3

ء،!4!س3لاأ"ه4،يمه131!مث.*أحوله*!س39!سلأس!س!في7+كلم

،لماكأ*5"ح"ىلا33ول3!م(4ع3عثع4!هل43.!م،أة"لم!84أ!4!،،حمة

ءمج"أ(ع*3ذثا4"هكء!!ي3!*ة*9357!م*!ص*؟لمه9*ه8*!م-

!دكا)،ذلمأمم!جلو!م"ه"933له!!طل!4*!ذ3؟*له!ص!طله!!مه!*!باكلمل3-!لماه

*هألأ2له!45ح4لأ9س!لها0233"4عوللإء35*ط(ذ"(4!ملبما*هم!*ع3

هآ!د4!هللو+33!آآ7!م.*ح6\*ةلا9306اكاك57!4له!4!هل4ة3!هل037

،،،لما3"ء3!لأ،!س4كأ30.!*ثاله!+ححيا!س!ل(*ي!!ص؟ول!ه!ء32كمنلأنا

3ه"،3خ+-هم!ية)ءي**3!سين*ي435لأةي64!ك4"،هم!مذ3ح37!ص3

!ة5خأ!،يلهأ5!؟للم!لمآ"رع!فءحلم!ع3،41!ح!!سم3،3!مأثغ4!س4،ة*!!*!3!

!مع.3لهأ+ا3ء"آكأ43!!8!05253!ايأ5ول3*لأم!7)هم!لا3ي3!حيك!،هم!!ء

4ع!سر!ءع!س!هل!سلأ!هلاء324له!(لا*هم!24ءص!3.!"ولحطلهاله!4لهأ

8*03453(0!3!م3ع335!هل!ث!م3*هحذ*"8لهأة7ى2!طمثه!ه"3

**ه6!لة*!عاء36*س!6!تةولله!!س33!"8لأ*حم!هل3!سولي!م(ه-له!!

5!أمة،!أ"ح3،طله!!م1،هآثا1"ذ*:ح!ة!ة!ا!ث!لما3ة3ول"!الهاعةلأمحل8

17ذطح4(لألا931ح3ح*(!!هل*هح!ئذ!س1!كلهأ4خذح*أ*99ة!ملكأاملاهكلأ3

3*هح.فأللا5للول!ح،*"،53!هلل*ةع3!س!ك3ة":!!ث5آح!ل"*م!5

طذ2!مه:-3!ا!س،خ8ع35ول!،2*310.ز!لولة!!س،*3+،*أ3!335ر

\،ء3.4!س8."!س3*0،5نم.ز!ذ!كاه،ول3!!ك!ساة)!!م!*ل3!،،
س!"ألهاآ*ه!ح!ق++!"3،ح+5،0.ةذ"ذ3،*له!!ب!لى"*عةله!2!ص52

4أل!ورا!همه!!س!ل،آ"ء!ولة!ا7س!ةأاذ3،3ل50زل50ولةراذتلكلأة!523

+3!س!ثاهل،ا+هول5ل!!س،*45.0ز3،!اكم!كا.،+ي"م!هلهأك!"اأ

*ةج!ةه*لا3!ك،!3!.ثل!340!طله!(.يم5لهأهم!*ة!ح3،3*ة3ة*ء!أ!

كأهذعوللهأ+اة3:ط-،لم!76لا3)"ع!!!"3ءلهأذةول*!ت*!3لا"لبماثه!ثامم،

كأ5!س"طأس!ر3كأ،3"أ53،.ز"+35ع!+،!،5،ل!+)اله!ه!ع)لأ*++*-

،لهحكا،9ولع4،له!!ك301ةز!35ب!آع،كأ3يلإا!!هبى!س*!له!ة3ول)"*-

73آة5!،يزأهـك!3.ز*،*ع36!سذ0(،3ص!!أله!ءذ،كاذ!له!لم!534ة!*-
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لوطهالمؤلف-ء

!3*دئ3!اكخصلأ

(!،!س.،ك!3،،لمالاح33ج3(آةع3س!لأ!!أآها!)!ع5،(5**يبم"!مله!

*ذ""جذ"حجاط،لأ3ذلا"3(*آه3ء3(اآع3!ث7!ح*ح2.3*331.-ة

!ث؟أأ!ك،ص!3كاك+3!هله*له!!سجبه!لما3ح3.رآح3،له!،3،3)،31!ل".!5-مب

يمأآيخ*كلأي5*.8،ب!بى؟3)ال،!ط"5لهأ*يى5*ع!ع3"!،3!!ج*ءلأة

آل3412+ظ!ك3،هكهأ.ة!عة)8آه!3ةال،ألة3،لوز3!ةع3،3طكء!سآ.ح4

"غث،ع*لكحله!لأاتيء333"7،370،33..حأه*3،*+،)عط!أذ،1فى

*ج94ع،،3،لما!8طامم!433،كا"لهألأ!*ىللأول3،*س!44لألا+3،س!7ولة
")لهاجلأ+.له!3

،ه،

ه*(4!ئهكا!383نميآه!4عيذكا!3!ع!ه*33*+*ح330
تمإ"!،عآ*!س!3آ33*عحهذ*!*ذةةط،6!ك53ط،"ذ!ث6+67!،لمةةم!3،ه

لهأ3؟)85+!!أة!34ح!ل.عم!(60!مه.ة*،ه3*،لح،ا"!"له!لمآ3!

3+آ!ب،أحح!س9"ة7اكع،!!ع("ء"\3،ا!س5!أ،،ع+74أ،صهس!*4.ي

كأ"4ول،حوللم35،،يمهذ3خه*أل03!س،أآه،\6،)(3،1!أة!أءي635آ.ل3

3ذ؟)6ة3!،ةلأمج،لمكلءممه!وم!،مه!ك4أح!ث"أ8!صأ!3!هلء)"،3

هلو!ا!!مءم!ا-حة*نأس!3،آج،3ولذله!.43،ا!وللو!!ة،آ،!8!لكذ!ك

،4!ص3"ولثة6ذ!س!\35"!ملةهآد"ه"ثه3ذ3آ،،ف!!!ل3!4،4ىآهم3

لم.لملميىىث!،ءيل!أ+697ث!لأة(.ا!!س!!3)همأأح!موللم،آ!ععة،م3!سهـي3-لى

)،"!م"ل!بأ4!سس!ذكاد+أ!"آ3غ،!ح،ي!،،ي،مل،كهةلمآجكه."أ،305

ول6،ىلمكللممل4.ع،ح!67ة،آم!إمحغآ"آ،اح5لهأآ!ج3،له!ذولم!ى،،لمملم،ع"ء،

المرء.كأ"!4!مل3،ءد4لى+8!لمه!قي!ف.ءث!همةم!لملم!ك!لهسء3!ف،13،

د،!كمن2.2ع!لمثرهكهحرهن!عل!ى7بمىممعءلملمآى،ه!ثى"/.مم!نؤة!ماك!م-

ذ-"ء+،"فهول،ثعث!إ!أ"3\!الهأةع!3!أو3(ظ!لأ5-(أ6!سأ3)8!*!عفي52

ذلأ5\آهةآح!)ةلأ335*"أ8ةج33مب،!هك33!هك!سأ،+4،3!أ3س!طسأثغم33*

"!،،)ط!صح!"ولث!ول)3،!!لى5،ذ،كا."لموولة4،3لم،يفىيكه،ه!رمل!ك!فءز

!!ل،ر،ملير،!ى!245عممع.يم،ءحرى!كير8!ع2ي:+أ!(9!ث3ل!!له!

3مل+1!ة!ثع3+تمل!كا!كه!،!،!4له!،!ةلمءلملموهىؤلو!40"آلمىلم53-!ول

4لمىلم،ىة3،دي*!لء،9آ،ءدهى.!تم"هلمملمفىعلي!ي،ك!كهل!عيىرى

ءذ4لملميهك+7مل"،ـهماك.

أك!!سىل!س!شة4ة،!!6!م6!!مولله!ح")له!4من"!صآ.!سآ،!هلأ!6ه!لع3*أ

6!4ية4لهأ4!مهأل،.هغط3،لأح*3!ول!سذ3،ه".هحل1!حأ!4آلأ،ع"(ةء3\6
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المسلمينامبراطورلةومؤسسالإسلاميالدسنمؤس!!همحمد

كأله!ئه8+!5!هل.

(!*،!*!(4هم!!-لىه"*هذدأمه"4له!*03(،حةأكا!!!ك،ط!63!م*ح

!*مأ!آح53م4!3"آ!س*أ،!!ل15ة6!س3+،ة"**"خ5*هى"ول

آ،ول!بع!حا4،8!صىذ.!سعاس!ص!ولذ("أ!ءك!كا4"73"همأذ!*3،ذ-!!9!ثع!33

،11!"!أم!م3!*!س4ة!ك!س33ةم7د2،ء!ل!ساا!4آ5"1+ذط!سة.،"6"

93!ص1مغ!،)3،)،فى3لأء43ذ88جلذه،3ح7آ،ص!خ!سول،ول3ذح8.3*3ه5!ول

هآ(ا"!س!ه!67!،!عآ*،"ة+\أل*ء5،أليآذيءكلم!34ث!ية

ي5،*ع3هع،3م!لمىول4+ي!،لي!4حول033مع04آعأفى3!*لىلمنبدآةثه3

ةله!415له!1،5،!ص+،!!،ة34لأله!3ز+،6لى*ةلهأه4ح33،جهول.4،يهيء7

ح"ا!ه.ةيلا3"أ!س4"!س3ورآ*ه!8!3!*(ولحذس!!امل(4033ع!ذ!*4!-(!اث!04

)!س33ة!صءيها!م5،3!صأل.لهك"هدماذأةة"2!سياه3!ص37ع3.4ه3!ب4ع

،8!خهله!"!34،مم4ة!؟\2،*ة4ح33+!سلالا\،ة*آجل*7ذ44اكأ،ع!*5)!افى

،سا"لولهمأ!م!"ل\7180!غث؟3!سبه3ول27،!"!حة3!ه!!أ!!س*"!ا43ذ35اله!ي7

،35،0،6آ45اثه!،"س*ذ*،ء2هلو،!،،أكذة،!5،+633!سأ،!3س!ث!(مأ+س!3!

ا!ه!لإل3+أه3!اش5)!"آ،م"أله!ة.80ا33362!ساا!س3،نج+3!سآع*3-ةولولآ،"2

*ءلما3لم!،ثهل5تي(8أذ""ا"405بما65!ذ*!ا67*ءم!أ"هم!!أ+*!ص

67ط""أيثع9!ع!33ذ،"5ول3"ذناهم!!!!ع5.آ3"ط!ص!3!6ذئا

ول3ح؟ثع6!مة"82!ح!ي"أ!ث!محقيء3333،!ة+لوللهةلأ!3!+امل،330-

ثع6176لأ!ملهأ!ة+،ل!5،ألح!همل"ءمل/3،ه!مل-!،ال،3"آذل!حم52كأةع4!س3

،مكا"4تم5+يآ،ر؟!!بلالملم5كأ4كاي!ب،3،ك!لمىغ!د5،+./"!ح!ث،أخةثهأ"ج!ع!سة.آ"8ول!

،ة3،!ىفآه!امح،!+،!!!مه،آ*ثةاله!ثال!ءول.)ل!هل*ذ8)ت!1!اضهذ"ذ.لىللاء!3

كا!سلم!ولة2ه3،!!األ*"كبما6ة!لمأح*عث*أن3ذ*ههول،!ح!س4."4!م!آحيأ8

8)"+4يأم!اسدح*!)لو3،!ص2ءه!ه!3آ،+جة.،!،فىحح.ط"،3ر33آء(4ح

"3ح،*س!3لأكلا!ك33ذولص!7ياملآ.3!س،!ح،أ!5")"،3ذه2،!ول!*4

"4!صكاء3!آلأ!غاذ،!كلأ4لهأثه!ذ1!ةأا5،!!اا!ك3"أعا!*(،ا!

دأه4!".3،!افىكهال!(أول!سح،أ،3أ،.هول!اهمأ!س\34015،!5"كلء4!ة4

،،"ء"أ\ا!!الهأ"ك!1!س"أ!3ذل533ا!،!ص45!"آلهأ*آة.

+4حمها"ء6!أأ!!عآة3(هآ*!لو،!ل3!ث"\4،ةأل،!س333ح4لوح*!هلأ7

ءحح،!3"*"**1ولحه*،!حخرة"،!!كا6ذ!مامسأ1!ح3لمةحلة440233!س+كا!،م

،!هحلهأ4ح!.6،لإ"أيأ"الهأ!سذ3!سولأ013332ذح!ا،،لو!م53م،كال!،،تم"!!اله!+آع

4شاع*!ناس!.ذ1!3أ6430غ،*ذ3ص!لأ!ه5!ل4!كللأهع!!هل2ءآهم!ثلا"3ع3!ك"ول
لآ6.عأ35
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لوط!المؤلت-ء

!*ىلف!!3*.9

5،8آ8،،**!ت!،أع35!ه!+4"*ولز3ءمم!ن3ع،ي!!س4ئتملم!لم!س-ي

لهم!*!ن*.ألمع!ل"3ى،ء،لى.!نلمىلم3.م3!ن"3كارلم35!ن5!بو.

"،ل!3!آ*ى،ا!23ء*"أ؟!ص3+ج6!هلةهه!ل،!3ط!لوة
ول"33!طثخ!*،3)!،،ذلأيذ!!آ!ن!ئم!32،لك،!يين!إممح5،يم
في"4يه،ول(جر*!كهولهيي7!يل4يكالم4ىلي2يتملمقل!عععي

ة384!*3*.ر3ءه.ولهف!عنىلمع

*ه*!*.-قي3*له*ول!،،70.!ء!ي.المريءيمم!!ن،!ولأي!عر!4"

75ومل،ء،4لمفك!فيحمل!هلي،!م!ى،ه!!3.لإءي

ول3لهلا8!+.-ولكهيىحييكهه!..م38!هث،طع+*لأحح"3*!ط!!أكة

،ه*له!ةي،لاعيلإء4نم5ييييىول2،،0كهكهءكللإ"روع4ول

!ي5أى،ق"ه.

3!ط+ط*.-08.ة!ة،8اذ13335*(4!م34!ا4!ذح3ة*!+طلهإ
3آ!*،27*ذ!*مى403.يه!كارلملي!فئ!نءول،ء3!نولح،لكءن!لم،!.

7ىآءآ*.-ولولنمددى!كلم*ء!.

ف!ني-.ثهع!يممل!عم!!فمهثء!!8"7!**آ.ه"!فل!40لك!ء4كهعو4ع

كلكا!لم.!نيمكاء!ي،هيسح.ءي

*ول3ط!ع+3ول0-له!م!ك*5،5!ل8لواك،ما!،ذ3ول!303!س4!60!م

23ء*3!ولول8ط،آءكهآيى01ءكللمى/لم!يييعمم،ءمم880!عء.

8ا!هل*آكه!،!*4علمير4ءة!ؤ!!!!آح93)*"4ةهم!!ي3،ا!(5هول"

.آهأطلو**!صىل،43،!4!هلم35!حهيحة34!ح3ء"!يلأ
ل!ي!*ل!.4ة*!.3هـع2!!!س،05.

"ول!+،.-+!!س93ذ،!!سة9!ا!!م*آ،آهآا6!صح**!طهول*ء4

3!سأة!"هأ!،ءأ!،ام45ء!س3!ا"3ح3مء،أ!ولءل!6أهل!طال،

95ة*أس3مء؟!ع!ا\70-!"*ه!!س!ص52ذمعي!؟"!نة

*سأة3*ذ،4!مهذظ.إول+3ط!س!ه!9)).!ص.

!-.ثلى!ا!!طة)"،اآه!3أ!ل!أغغثعلألحأثعا،له!4،.5لأ4عثول03الحلا!س!ك،

6*40!حيىلحل!!سأل(ذة33حح7خذكا5،!ك113أ!5ه!8ولطه!*س!

03،
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"5تيول*!ولع!!ت.

رر!!ث53+يم!سء2(طحعأ8،330.+!اح،3،!م،ط!

،ح*ذ،س!ص!3لما3!هل!،،72ه،،ء"3س!يي!هح*ه*!*يث!،

ذلأ1!ك5ح*9107*!س*م.

4+-.+!مهط"هولحول551،!433ه3ص*م4!ألة3ح!"ع4

4كلأ!س"،!س!ه!!،كاه!ه4002470ح!ب033"ل!(4ح51ه!ث

!*4لمانه3ذ343يا4ولح5،ج"ط5ص!كأ!لى!ملم!آ"38؟!م4\7ة(4

!ث!ممأ!ر!34ذ!)834"9آهلأ4!!!"هك+2ءنا4!ص-!ه!!

ذح39،+*4*ءكلملث!9340وللو!ه!536؟4!مأل!اهل2!ة5

ي403يح

أ!حولذط-.*ول"لىع3ولس!يل!8لصر!34همطلأهم!ح359ط!م44ة*-
3إحآ4!3(ة*!ثاة43!س4كا3كل!حة!!يلو!"آسا36!ول59!م

!لجج353!-همم3ع!س،!،44!هليإهوله43!س3!ةألماس!أ!5!أا

آ4جآص!هم!فئهآإلمل،هأ"!*لو6!م!مل.3"64ع47!*!ص39"ع

،ثعذخص!""ذ!أأ8**أة3ولهلأ4.ع3ي53!س52"4!س،3!!س"

5!سج(ول،!*4ه*!سءآ،4هم!ولأ!سو33ذ!ص3!4!م!3!م!سول

3(!*4!ر3ل02(4!صع3024!كم6!ك4ولع"4!صي!3!*!ل

35آذول!53!خ4له!5"لهةذول7!أ!كاأ"ذاح013!م!لك*همأة7.

ح!3*!.ثمأ+-ح"ة،معكأ63ع48(!ألأ!س!357ولذ!سذ!،؟57!س+ئهاه3.
!ع43!ط413ء+قي3522،)مثحح53!!3ط!!8ح8"4!،

لأ4ح3لوأ!ج!*ذ0،3س!!ألأح*!ذ3،حس!ي*ع2؟44!""4ع

نهأ،أ،ة!سة!،7!ء"،ح،3!ن!ا!ع3أحأ*!4آهأ!4!س!س3،ان3،

44!مم33ه+"يجةغ"،لو1!لك!ة3!ل*!4!س5.+ط5ءبميلم.هم!

ع!31!ثع!ذهم!أمآهم!3"!أعول!آلى43!ه!ث!س!ذط!سكط!،أه"!ل4

54ح+33لأ+ه*حمه"أ!3!س35،ذملى"ذ3ء*!م524!!عط

لأ33*)آ!34تر،6\،18ية5)8ط!لما1وهم!3!*ةهم!3!ل4ح9كه!!3

هآس!مآ،+)آ،أ!حي!)ل!.

لو!لآعججى3كأىآ.-3"34ة3"!يع2لو!+47حع!هيه!!(4ح!ا(

يم"!34!اخولغإس!ا5ة3م(ا53هـلأولآء4!**له!غة3!س.

31ج"445،33!أح!،أهم4اس!35!آل!!(آ83س!ول73
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المؤلفطئة

*جله!طل!له!!ل.،"

!ح4!يط!!م!يما؟،3!ا،)+!م!س5*(لأة*3"4ج6!س3"حةهم3لأ*!س4

،*ع*35!ل4!م*لألهأة5*.

3!م*!8طآء.-+4خذكث!53!ةذ3لىع3"ال!م4آ35بى،ف!ءمهـءفى!ل

،!هل3يلا2ءكأح33أ3ي53،*ة!أ3ة!،ذ،مجةعء.ععءلم

!أأة3"4حهآم!33ح"!هث335"ح217لما3ح34ء337ولهول

*5لها3كثلاذ(4*ىممي،لأ،!لأ8له!*3!3لهأ*8عولله!كهء2(4!م

"ء*!*.+!ثح3ع3ال!أة130،*ذ*(س!فىله!9!ص233ء

3!5!ى!،!4!م!أ+ى!مم!طكت!3!هلهمأ4عولهح3!أة2(!!س

ى3*،،!ل3*!أحة57ذ43!صألزلاثايا"م450"لا!ولس!

،ا!لام!4هيول3مأ+!9،4"لإلا!تذ"الأ5لما!اأذةن،ال!ة)،ى،ثا4حكه

ص!ط،*إلأ+ح"!ى*م!*لالا،67ة!ل4*ذة(3الا!ا3.

3"+9!م!ف*+.-+4عةلألا*54!3،3*ك!ة!ثمهله!4!هل،كهطكلاه"

لما33بى5لا*(ة،"!عله!4له!4ه*!.3!)الل*،*لا3(ص!3!،-

هلهألس!!خ!آله!ةهم!34فى*3،ك!س!لمالالا53"أ،ي30334"!ص3

!بمام!م!ص4ث!حملاول!ص!آه)أ(!م*ء*!أآهم!!"!5،ذح3*ة

هم!4!3(ذ!3(*لماهحة!ص5."4ة3!ة،أعص!ص!493*لأ

ال!ةيح3الأخآنا3!م0(.84!س33!مه3!ص!س*(ذ33!"4يأ5

4ىف*!لكس!لا415ة(3*،:ذحلاه(ءله!4!ص+،(حلا2"!ط(!((ط3

م!*ذله!آءول04ال**94،ذ4ة*4،آ35*م!وللام!253

ول!س4حاءم!معيهم5ء"!ىكهيلك!.لا"ع*5!مي4ع

-4!أمكاههلاه*-ثذحه*6)ألأل35!ه!عةيألأ7جآه44(لا!س7ع*(.

8*!ط8*"+*ء!!م.-+4ة3،الهأة،ح"4ةثبماس!ذ3م3!هل4لما!هل*،،أل
+9"أ"!مل"ءآ4!ص!سه*3أ!،!س!*.ثالاحه!م*ص!!م*ذ(آ"حح

لا!ك!344*!ص*،مه(4!هل54*!*ءمم!+9ة3!س،ة453-

ش7!م4،ء3(4!ص\34330ءبىة5يم،23-5!هلا+،هم(7

!!يط!مللأ!!حم!!آه3"اح*ةن4،*هة"ي!لأ"(.3*هص!

مه!نح!محي"3"*!صأ4الأ!آول3!*ي!م(هأل!ث!سككاع!!!اأ5
35"عث،!حع."أذ3دةلإ*ث!33حع"*أمكال،!هل*،(ه

،،فه3وليممه3.آل!*!ص98،،،،يمأ!لماهآه3مأ0له!ه،43"،،

.يص!
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الملمينامبراطوريةومؤسسىالإسلاميالدينمؤسى!دمحمد06

*ح!رثاح!له!هـ5.ى

ول3ه*ع!!*064ذ3ح،ح5ولهم!*ةول!!17+ة*!م4!(كا!ك،94

ع*ء3اة!ص3آه(4حح*3!لنط!ح؟لأ،43!!كاع*ح،ه!م*4!اك،ة

"!ث!ص!3!6*ءةء3ء!4!صمكه*!!كأ!**إ،*3(3*ولح*(*ة(4!م

!!،!!7023"كأ!ة!ا!س*!ص!،!*أل،3"آ(أي(2!مكلي41حاهك!كه5*حعأ

034!ةيهمة3ء9لمافى3!ص،طيأة""43!س3"3ع!،+!س!سه*4!ث!ة+ح*!9،

ء*4ح!ح.5نأحلأ41ع3!م"مع35"كالاءحأعه*!53أ0(ول44ع

!!س!(س!كه4!س*!مهآءأ،4!س*ة12ة*حة*أ*لألا3(ء3("هآ"03(4ح

*،0314،؟ةة3ح"ه")444هم!ط(لهأول4"هكأ"يةلهأحة*7ح3؟ة،5كه"هأم

ء2!د4ة33لالهأحله!ئه6ة*أد4!هل!!،ح"،ةن*-"ال،*5)أل!مه*!ص3-

.ل!ءطهىةس!!ذءكك!-م!4+3ة45303ء3)4،ءرر،3ثع"3*ة)لم!ك!ح!

9!س3ط!؟3!*اث*3!س!!كا!ا!لأ40،عكأمأةح3ة"آح!كألذ*!"ذهول!لا

كأ4ذ3"35!اذ880فى2ث!لأ!سلأ!ءة014*5((.!،!مس!ط!4!س!س"،3(4!ص

!ح(!س3ع،.!ك،!،ة*ه،"3"،03!!!3أ!آ*ةا.61!س،6؟ول11!سأ3-،*
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لمؤلقامةمقل

ثورةالعالمتاريخيشهدفلم،الإنجيلدينأحدثهالذيالتأثيرباستثناءأك..امبح7

المحمديالدينأحدثهمماأكثر،المتحضرالعالمفيكبرىتغيراتأحدثتقد

لإسلاميااندينهذافتارلخلذا.وهيمنتهبتقدمهومرورأظهورهمنذ()الإسلامي

جزءالدينفهذا.المتنؤرةالعقوللكلللاهتماممثيرأموضوعأأصبحاوطبيعته

صحيحأ.دينأكونهعنالنظربصرفالعامالبشريالجنستارلخمنشائقمهم

الأحداثمنكبيرةسلسلةمنحلقةبوصفهالدينلهذاننظرعندمالكن

بشكلتقعأنبهاقصدوالتي،بهاالتنبؤجرىوالتيسبحانهاللهلدنمنالمقررة

فيها.هيمنالتيالمشئومةالفترةكلطوالالمسيحيةالكنيسةرأسعلىمباشر

يذمنأقوىجديدآاهتمامآ،الأمربهذاللاهتماميدفعناأنلابدهذاإن

الدين،هذاأصول-بعمق-درسواالذينالمتميزينالكتابمنكثيرينإن.قبل

قاللهرطقاتنتاجاأومسيحيةطقةصبوصفهإليهفينظرونوتاريخهيتهوعبز

.!!؟:)وثنيةخرافةبأنهلهوصفهممنأكثر،المسيحبينبعضربها

هرطقةيعضبرالإسلاميالدينكانما"كثيرأ:بهيحتذىمثقن!وهو،ميديثتولهنامنو(تة*)

المسيحيةفيموجودةالدينهذاأعمولولأن(صحيحغيرمسيحيمذهبإالمقصودمسيحية

سينزلالإسلاميةالعقيدةوفقفعلى،"(المسيحمجيء)المقصودالمسيحانتظارفيفيولذا

ا!ييه"حوءالعالموليحكمالمسيحأعداءوليقتكمحمدبدينإيمانهليعلنالأ!ضإلىالمسيح

مثكالقديمةاليرطقاتمنكثيرمنللححسيحيةأقربالمسلمين"أ!نثسهالمصدريؤكدو

)المؤلس(."تالمانزو(ناف!!لا)معتقدالغنوسطيةنثيةالكير
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التيالفاسدةالعقائدبكليرتبطأنالدينهذاقدركانفقدعناومن

نكشفمابقدرأوونكشفهاالنبؤةهذهنفضحماوبقدر.الانجيلأفسدت

وكلما،الخداعبسقوطعخلناكلما،الأرضظهرعلىالموجودالحاليالاذعاء

فيهاطالتالتيالمناطقبهذه-بعمق-اهتمامنازإدوكلما،الحؤعبتأثيلعجلنا

الدين.هذاسيادة

مؤسسهبحياةاهتمامنايكون،عامبشكلالإسلامبموضوعاهتمامناوبقدر

الجزيرةشبهقبائلمنخرجالذيالغامفررالشخصهذا.وأعمالهوشخصيته

يكنولم،قافلةفيتأجرمكانةعلىتسمومكانةذايكنولم،الرخلالعربية

فقدهذاومع،نفوذأأوقؤةبامتلاكهيتميزيكنولم،خاصةعقليةبمزايايتمتع

التيالشاسعةالامبراطورلةهذهمثلتأسيسمنالعديدةالعقباترغمتمكن

سنة.ومائتيسنةألفمنأكثراستمرتوالتي،البشرمنملايينتضم

متأملينفيهاالنظرأمعناكلمادهشتناوتزدادمدهشةظاهرةيشكلهذاإن

حياةفيالبارزةالأحداثالتاليةالصفحاتفيسنعرضإننامتفتهرينح.،9

هذامضيبعديتوقعلاأحذافإنالحالوبطبيعة.غيرالعاديالمميزالرجلهذا

العالميعلمأن-النبيفيهاظهرالتيالنائيةالمنطقةهذهوفي.الطويلالزمن

نأتيأنيتوقعولاأحد،وقائعمنجرىمابكلآخربتعبيرأوالحقائقبكل

المادة-وتعقلبحكمة-سنستخدمأنناالأمرفيماكل.جديدةبمعلومات

ذلك.سنحاول!والمتا"تحة

الأقل،علىواحدةبميزةيمتازهذافكتابنا،الأملنفقدلمفنحنهذاوسع

السياقربطناأننابذلكونعني،بالحداثةمتمسكآشائقةمرتبةالموضوعيقدمفهو

لهكانقلماودينهالعربيةالجزيرةنبييقذرالذيالمتنؤرفالمسيحي.بالمسيحية

بطريقةعولجقلماالموضوعأنإلىببساطةراجعوهذا-نعتقدفيما-وجود

.لهذاتؤذي
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المنطشةفيخاصةمحمدظهوروقتالمسيحيةلحالةموجراعرضآفإنلذا

سيظهرهذا،المقدمةهذهفيالقارئانتباهتلفتربما،دعواهظهورشهدتالتي

المسيح.كنيسةعلىالإسلاميالتضليلينقفنبأناللهحكملماذاأكثربوضوح

تماماالصحيحالحكملاستحالالإسلامظئهوروقتالكنيسةأحوالفهموبدون

.الإسلامعلى

لشرقية"االكنائسفيخامهة،للميلادهماالسافىلقرقافيالمسيعيةلةحا

إمبراطورية؟كبيرينقسمينإلىالرومانيةالامبراطوريةانقسمتكما

إلىالكشائسانقسمتكذلك،غربيةرومانيةوامبراطورية،شرقيةرومانية

التيالشرقبلادأوآسيامناطقالشرقيةالامبراطوريةوضمت،وغربيةشرقية

الأوربيةالمناطقالغربيةالامبراطوريةوضمت،الرومانيةللجيوشخاضعةكانت

أياممنذتزدادبينهماالفروقأصبحتولقد.""الغرباسمعليهانطلقالتي

نأرغم،القسطنطينيةإلىرومامنالإمبراطوريةحاضرةنقلالذيقسطنطين

شكلهيأخذلماللاتينيةوالكنيسة!كس!س!42البيزنطيةالكنيسةبينالنهائيالانفصال

.للميلادالسابعالقرنقبيلإلآوالكاملالمهائي

منالأكبرالجزءفيباكروقتمنذانتشرالذيالمسيحيالدينكانلقد

كبير-حدإلى-محتفظاثلاثةأوقرنينطوالظلقدالرومانيةالإمبراطورية

نأمع،الدعاةإلىيكونماأقرب)المعنىالرسلوأسس.ونقائهلأولىاببساطته

فيازدهرتكنائسأنفسهم(المسيحيةالمصادرفيالمستخدمةالكلمةهيالرسل

هذهومن،لأورباالشرقيةالحدودطولوعلىالصغرىآسيامنختلفةمناطق

نأحتىمضاعفةبقؤةالمجاورةالمناطقفيمدولةالربكلماتخرجمسماالمناطق

بعدطويلةلمدةوالانتشارالاتساعفياستمرت(المسيح)المقصودانحقعر!ة

لأوائل.االدعاة
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.الأؤلكازدهارهامزدهرةتعدفلمالكنيسةطالالتدريجيالتحقكت!ن

زمنمنذيمارسكانالذي"السؤال"سرأننجدالرابعالقرنفخلالح.2،

نأورغم،وضوحأأكثربشكلنفسهعنيكشفأصبحالخفاءفيآوسرابعيدا

،للاضطهاديتغرضونيعودوابم)-الامبراطورلةقوانينوفقعلى-المسيحبين

انحرافهمزاد(اضطهادهمتوقفمنذ)أيفصاعداالوقتهذامنذأنهإلآ

أخيراوافاهمحتى،لاحقةحقبةكلخلالهذاتتتعيمكنوكان.وارتدادهم

"هذا،المقدسةالكتاباتنبوءاتوفقوعلى،السابعالقرنفيالخطتةإنسان

هيكلفيويجلس..معبودأأوإلهايدعيماكلعلىويرتفعنفسهيعطمالأثيم

.(2/4تسالونيكيأهلإلىالثانيةبولس)رسالة"إلهأنهنفسهمظهرأكإلهالله

فيهاظهرالتيالفترةحواليفيذروتهاوبلغتالمرعبةالرذةهذهاستشرتلقد

تصبحلمالتيالكنيسةتخلتلقد-أمرهمتمامالآثمونوبلغ،كلىمحمد

العبادةواساقوأخلاقياته()المسيحيالمقدسالكتابعقائدعنباسمهاجديرة

المسيحية.عنالتخقيوشكعلىفأصبحت،الواردة

كبيرآمبلغآوبلغتالكنيسةفيوالخرافاتالقبيحةالتحريفاتدخلتلقد

للمسيح.معاديآمجتمعآآسموهعماالإصلاحيينمنوغيرهلوثرانفصلحتى

الوثنيةالعبادةازدهرتوبذا،والشهداءالقديسيينتوقيرسادالفترةهذهفي

توقيرآمريمالعذراءتوقيرسادكما،المقدسةالأثريةوالبقاياالصورعبادةفيممثلة

راسحآهذاكلوأصبح،الصليبوعبادةالأعراففيالاعتقادوساد،عباديآ

وضاعمظلمكسوفمنوعانىبهاؤهوقلالانجيلرونقاختفىوبذا،مؤثلا

والخرافية.التافهةالطقوسخضمفيالمسيحيةهرجو

الشامفيخاصة-الرومانيةالامحراطوردةمنالشرقيةالأجزاءوفي3.22

العربيةالجزيرةشبهداخللمناطقبالإضافة،العربيةالجزيرةلشبهالمتاخمةوالمناطق

،والهرطقاتالمذاهبمنالعديدسيادةبسببالشرورهذهتفاقمتنفسها
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النزاعاتبسببإرلآالكنيسةتمزقتلقد.بينهاالمستمرةالخلافاتوبححمبب

وقد،واليوتيشيانوالكوليرديحانوالنساطرةوالسابليانالآريوستينبينا!مارية

دقائقفيوإغراقهاالعظيمةالمسيحيةالعقائدإرباكإلىهذهنزاعاتهمت!أ-

ولم،حياةنهج-المسيحيةأي-تعدفلم،مدرسيةومصصلحاتميتافيمهـيقية

للخلاعوحيدآطريقابوصفهالهاينظرجد

أصبح،البشربينوالوحدةوالسلامللحبالمباركالمصدر،الإنجيلفدين

إثرمجمعوعقد،تحرقجمرة-انحرافمنبهاوماالمذهبيةالخلافاتبسبب

فيالبلادلأساقفةاشئتلقد.قراراتإثرمجمعيةقراراتوصدرت،مجمع

وإدانةعقائدهادعمعلىوالعملأغراضهالتحقيقطائفةكلوسعتاتجاهكل

البروتستنطيةالأسقفيةالكنائسفيالنزاعوبلغوقمعهمالرأيفيلهاانحالفين

العنفإلىمرارآلجأتالمتناحرةالفرقأنلدرجةالغربفيخاصة،كبيرآمبلغآ

أتباعمنعددبدماءالداخلمنمسيحيةكنيسةتلطختلاتنسىمناسبةوفي

عنيف.نزاعضحاياسقطوامناشسأسقف

)الكنائس(الأماكنهذهتشهدأنالعجبمنلكثيريدعوماإذنهناكليس

فسدتأناسمن،طمغاالمربحة()الدينيةالمناصطإلىللوصولمريرآصراعآ

الطريقتفتحكانتالدينيةالمناصبهذهأنعلمناإذاخاصة،نثوسهم!.23

الكنسي.والنفوذوالرفاهيةللثراء

الهدايابسببأثروابوصفهمالأيامتلكأساقفةالقدماءالمؤرخونلناقدملقد

التيالعرباتيركبونمتكبرينمغرورينلناوقدموهم،الأثرياءلهمقدمهاالتي

بسخاءوينعمونولائمهمفيويبالغونالمحقاتفيولحملونلالخيرتجرها

المسيحية،المملكةأممبينيسوفىالجيلأنواعأشدكاننفسهالوقتوفي،الآمراء

الجهل.هذامنمستثنينا!ليريكيونيحنول
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الكنيسةعنوالمدافعينالتقليديينالوعاظمنعددالأساقفةبينمنوكان

عملهمعليهميحتمالتيالموضوعاتكتابةأوالمحاضراتإلقاءعلىقادرلنغير

المجمعيةالقراراتمناقشةفيالمشاركةعلىالقادرينغيرمنهموكانبل،إنجازها

مقتصرةالذارجالتعليممنقليلةنسبةوكانت.مجامعهمفييقرونياالتي

معارفأينشرأوالعلومغرسمنبدلألكنهم،والرهبانالنممتاكأساساصعلى

يسينبالقفالمتعلقةالخرافيةلأساطيرادراسةفيأوقاتهميضئعونراحوامفيدة

خرافةتقللاالتيالتواريخيؤلفونراحواأو،الحقيقيينغيروالشهداءالمذعين

ذكرها.الآنفالأساطيرعن

متوقعهوكما-أعقبهوأخلاقهمالدينرجالعقائدفيالمحزنالفسادهذا

تمامانفسهتركقداللهأننفترضأنيمكنلاأنناورغم،الجمهوربينعامفساد-

المؤمنينمنعددهناككانفقد،المظلمةالحقبةهذهفيعليهشاهدمنوليس

الردةأنوبدا،بقايابمجرديكونونماأشبهأصبحواحتىتضاءلواقدالصادقين

إلىحاجةفيالأمرهذاأنوبدا،واسعأانتشارأانتشرتقدالصحيحالدينعن

فيالمسيحيةإليهاوصلتالتيالبائسةالحاللهذهبالنظرالسماءمنيأتيحكم

حكملقبولمهيئيننكونفإننا،ؤ!طمحمدظهورسبقتالتيالفترة-ح.24

التيالأزمةهذهأثناء(الإسلام)يقصدبالظهورالكئيبالبلاءلهذابالسماحالله

بالعالم.أئمت

الحربفبعث،معاناتهطالتفقد(ت)صبرهاللهفقد"أخيرأبريدويقول

المسلمونفانتهز،لهذاليعاقبهمسخطةأداةليكونوا()السرسريةوالمسلمين

فاجتاحوهم،انقسامهمستبتالتيالكنسيةبالمجامعوالتهائهمضعفهمفرصة

للإمبراطوريةالشرقيةالولاياتكلعلىواستولوامرعبآتدميرآبهموألحقوا

سبحانهجلالهجل،الصابروهو.الحليمفهو،اللنمظعذامنباللهونعوذ،الأصكفيكع!ئذا(*؟ت)

جعلهوالدينهذااللهأعزولهذا،خلاقهمآلوفي،الكونئرمصسفيالمتحكموححو،وتعالى

(ا)المترصة.هوحدسبحانهيراهالحكمة،ياندلاؤتمةخا
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كلفيكنائسهموحؤلواالولاياتهذهفيالطاغيح!صهماوثتتو،الروسانية

وفرضوا،كريهةبشعبةخرافةإلىعباداتهمطقوسوحولوا،مساجدإلىووكان

الذي()الإلهيالمقذسالدينهذامنبدلاالبغيضالمحمديعاءلإفىاعليهم

.هشؤلهخو

فأهانوهاالأعداءأسوألضعفهالهاعقابأالكنائسهذهعلىاللهأطلقوبذا

الحالهذهإلىوأوصلوهامرعبااجتياحااجتاحوهالقد،واحتقروهاودمروها

هذاتحتمتوجعةوتئنترزحالكنائسوهذهيومهاومن،البائسةالمنحطه

تحتيئنونهذايومناحتىيظلواأنالكليةبحكمتهاللهرأىلقد.ا!غيان

يضعفوافلاالآخرينللمسيحيينعبرةليكونواإلآلشيءلا،المحخديالاضطهاد

.الآخر"بعضهمعنبعضهمولاينفصلولاينقسموا
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المسلمينيةابصاطورومؤسسالإسلاميالدينمؤس!!محمد

آ*"*55"ي"15*.

-----

ء*،5*له!ذلهألا*ى"ج3ه*4!ص4مافلأ،33ء43مذ"ععى!له!"4

44!!هل.ص!(حمم!"م!674-!4!سوله!فام!كأ52(أ؟!م،أحءفى"ى3ءط-!ل!

،*هل4لماحع4!ع3!!،!م*يص!!آ)!34ذ*!مه5"4ح!ك،!!هل!53حط"ذح"لم!7

ذى!س4؟!35،لى،"4!*له!ط!؟كث!!نطي4!3!75"*ء"لماءم؟!!

3غة،عله!3ء*53!3،قه!*(ا"!س3*!ث*!ص*!سعمءول04س!!ه!ة4!!-

،3ءثدص!ن+4كظ45+!*4ح4!7!ح(!م3،"4!سهآص!4353،له!3!فكا

*هة!ة،س!4.3"ك!مم!ثه!هخح!،066هنك!س!عآهأ!!مل436)!كلهاح3ة03ة"ال

ث!(ذمم!\صك!هم!ع37،حاقآ!4(*له!ح3!ه!ة*3.4ه*3"4!3!س4!ه!!ص7،س!7

ة!3+4!مه9ثه3أ!*!س!أ*52ثا،!ص؟!ص*!3!،!لو*!ا3آه!.م!

\!ك531!ا،!9!3لأ33ه!هع!!*أل3ه**!س*"ه*63ةلهأ44لأهم!،!مل!س--ص!7

،*يةع!ة)ة!للماآ7*"+اثع3!ه*!مآهس!ث!(*03"اط!هلع3!س3!!*ذيأ

3عح53*لآء،4!س4اث*!*3!ح!س.!لمامأل!4!م*7،ح!ثك!س4.كه!

!.93!3لهأ53س!طلأ!3!ص!("،ذله!طيآه،357ة4!س*آة!،دآء4!ل-له!3

4ة!س،!ص!!س3.7!أ!)ح4!س3ذ!!ص4لهأ5ط!7عمة4ذ3!ك5"3!حكاذ*!!

ولولء449!ص3م!(!سآه4محكا343ذ*!ة"3ح48!3ح18،!هلا!3ءامل!طلهأ4!!

"40،!لك9!س*"04مهة!ل34آ3!3لهأ35*3"3ع7لال!"،حح!،حأثع3!!س3.

ء،*!س\7!*34!هل!*ء3م!س!!ص،!ذ!ه!"لمأهولثاه3!("له!هذآولول5.كل!!

!ح*!كفل!هم!طكهذثاعحا(45"3م!لهأة73،كاتلا40أ"!7!م!ل!س!ص!،7-لما!3

4ةع4!طلح303ة!ة*،!!مولةلما9،!*4!ة3م370،"طء7!ك،ة!"8*25
ص!ث!،*53!!783،لهأ*م!44*ءى3!س!!34!سل3!(4ع3!3!.

،!لهل!فىآ4ء+،ىعممعكه4!5،.؟4!س4309ولحآء2!ي43ة3أ!ذ3ول
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)8آأك+*5*"ي"80*.

س!!هم!974،"4!!!3!ه!ث!+أ!4*ح3"لماع3(ج،ةة5،".*3ه*3"ع

،3،"*ص!لها4ذ،3مء،!مذ3ذ*7ها*عىل*ة،!4لهأ52!،،م!،3!

40ع(3ة!ح3طجفكا*!4!!عح533ال"حد؟4عى03"!س،زة!"4!3
م!3!4،3ح!ن3ح،03ول3!3ء2ء7خى4ح!عح،كر33(54يم*ح3!س3!(

"03!امل3!س2ءس!ط(3*ءذ،!*ى2فأ4!س.4!حةح40)ىلل!لماه!

"ه!!صمءص!طله!39!س!س43643\3*3!،،402لها،ح3،*هةكلةلىه!م
84!مح5،ء6ةا3ألس!م*(52ص!ط(،4"لم!!حط؟ح7!مة3أ!كلا(+*17

لماآ3!حم46!أد44له!4*آ!!لن!،س!"حح3ح3!م**4!**ةح(7!هله"طه*!س

ءعفي5،!كء4،3!م!)لأه!."4!ص*!ص!9--3ع،ة!ه!1،!3ة5

51*!"3!ص7ة!نب!م4.

"ول!"*"533*هذلهأءلهأ(4!صح*م!لهأ*ة3لهأة*!9آ3ح4*ة؟4!

هم!*س!كا3!،اك!ملنه6!سح!ممهاهولآ3!)"*!ح4!*ة3+،ة3له!4عث"41ح4

ة32!ك،!ذ*،4!ممأةآح،!س!ث!7!ي(ح*+*4لوح(ةه*302-ذآ!
س!4*أ"3052"4!مول!063!سلو3عآ*!لة7ة4،أ!لما39:كللاكأ235،لو

،4!م*57ة*!فىي!6ع3مء،!ذكا!3!همم!1،ه"مح!ولةول5أط!4!هل*

هع"لماس!الها!"ه(ط!آ!"4!!مةء!س+*!*!لو"؟*.!4هم!3،"033!س33-

ة*!ءي3!ذ،لاحص!!كطس!!!مأ*3+4بةمصه،!(*س!!ههحلو.أ(لو3،ع)!07

ةلأ3هم!43)رفيولةكأ4*ةله!4!ه3!ولعله!67!*3"3-ج!مم*ةث!ج*ص!!ص52

.!لكلأه!سع.آءيا!(4هيخ4!ل،340ا!،لى7جلأ4!*!صكا!س!س*!س*!6،ع4،

،*32،(!س3ء"*لما*!ملماء33ءا!3(،يرةح3،أ!5لوللهاء33لماطح!لهة

3"علهأ!رعأ*3!س*"ذ*!ص57!مه8.(4!،34حا*!3،،حنم!3ءع!حب3-.

.30.01833*)ااةه*3مه،4!س4**!**!3ح،!*4")"!م(4أ3

،40*هآحاثمل،لهاء443!!ل!لس!كا3*س!لها*ة"(*هح4-!ه2*53ح

.(4+*!ن1!ئح،+ح44*ول3!م4لأع!33،.!3له!5كامأ*س!!"4عول*ه!س53*

.!ك4ةاح6حاح3!سكه!!س3هم!ول"ء*4!س3لا4!مه*53!م3(!م!4لما7آ4!ذ

ج5،!آ!س،ه*!!لله!4ء

."،نىآ"ظآ،!سء،ـهأك*أل924!ص،!*+!س4!!اكاكامح*م!3+2!ثع!لا،،هـول4ه*!(!"ة8*

عة*ا،*هـلهالأس!3ملأ"ع*ح!ح("،ولهي!ح!ح4لم،كخ!غط!،كانم4!3ع*!.!"34!،آة"84(ذكه
فيه!ط"أخ4شأكهة8""لأ،ة50،"له!43أ"كهأم،هطه3ة،"،4!صح34.،3ء3!حح034،*ء(ه

4*!صج3!ى!هل!هم8ه!س**طه*ء؟!*هجض،لكهلهادحكه"*س!!!سح(ج4!"4ح3لى!له!ح،ءح!3،4،(0

!س*"7ـه!ص!ص،4!سأكحأة!أه*53*33ءا،أس!آ"طا+ال!38"يةآأ3084"هـ،،5ح"!*شة"اهل
نلأ3آلنة*".ك!آ+4!كه8*!هل304،له!!أآ7يم!3،*3،،،،4!(م4ع"،*4ه*ح،+*303!

!!ص!محم3ول!س43*+ذآ!ةةط،2(آ،!"*8*ذ4،5،"ح!*3،ة،س!ة4!س3ع،،!ل3زح!لححخ3!ة"!مةن!!

،!ج*8!ثاةح8،أهـ،!8آلانلأ"س!ع!س6."
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،*+*ءلو"3+آ8*.،9

!"ذآ"335!س4*آ(1،!مح)!3!*ةول"!!!مه3"ءع!4ذلأة4

أم4!ص!*م!*ة+53"!!ع*"هك52م!،أله!ةا2!م!.*ل3"37!*لماهمأ02

34"33!ب*!34!اهل،ء!ه!+*."أاة!أ*5(،آهولءح33!م!لأ

!+ع!حليس!،؟!ح!م!4،4آ33ء!لأ3-*حء8؟(ة*6!س+"!4.ح*3،.!لك

!!لك33ءمماع3ح،س!!33ء"هممم!!س!م3ة!ا*ح3أج7س!ول2*اذآهةول4

كاعجه**لو*ةجئ4،!س0،4"4ح+*ه!م،34.4ع4ة3!س*عح!م*3!س

ممه،"ح*!،ع9،ءة3!،7!س!447*!لأ*عة3لما.!"4.ء(ح!**"ه!ا!ص

*!كء3ء*!716*ح4ثاأ3ي4ء3+!ن4!سبىقي(!4.*هم!؟"ح.!3له!*5!

2!"(4هقم4"!س،"4!("*هحول!33عح"،ء!ل!!ص!3فىمه**4ما*حهم!

*!7"3ع33همأولة،3اعم3ء3!7!سل*ا!ح4!مم!ح(!س523!هول7(اس!
!*يمءمامل*!هكه*(!س4ع؟آأ3038لهأ.67ح*ع!*"ذذ43-*)ءح"*ي!ه*3

4،ة!خ43،!ك!هلة"!.*ةأل30!له!!"4!ة،*ك!وللغ"ط3عة4ذ!ل!ح3،ة-

*!"!هلء2"ا\هم!!3ء"4!هل"33دط.3!6!ذ!*ل4ذ*هفي"أس!33"3،"!ص

كاس!ذاع7،ع3!س،40*م"3*!س3.4ة*"،،!كا!س!س!لو3!سأ!4ع3لما6-

،س!عنه4!33،ي!مهل6ح!ص*50ء3!س35*(ح34ءم5!"ه34م!ط،

3*لإس!!ه!مه3لما5!!*!ص5(ةي!(!س.!63،!س33طح(ىط،(4!ص7-ح

هم3!س،52")"حذآ+آ!م"3432ذ3(ة!*ة(3!((.4عهم!!هلاةلأ52

ألي"ط!"+*!ص،حح*!ع!س!9!!3؟4!سة9!سحة!ا،أل!ل3(4!43*هذ!ع

هم!ل!!س"ه3!أ!ن!ثمن!ثذ!س4.4دةذ*!ء3(هث*!ص؟هظهذ!هل33كهذ،ح

لأ6،ذ،!53!!س7،3ة)!7ة(ح(4!ص3!س!4ح3،3!"ن!هم!*؟ة5-ي!4"4!ص

هلو"3!س(مه"4!م3ءك!.ط"4ة3،أذثه!34"ههم!لا"!*اح!س!31!ك

(!ثعس!4*ج؟*ة9304*ة4!س"("لو،!6ح!3ة*!ع3آه44!مح*(،3!هل

ذلأ!مة!ص3يلأهأ"!!هثمه!!ص4*كلأس!ثا3*هذول9*ه"!!سح4لما3!سط

35خ!ث!ب)3".،لى*+!9لهة3!لآ35*م4"3م!!،لههمحعذلهأ"!"ك!حذ*ه!م

آ4!كلأ!ث3!مهعح433!لمالماع""!ي!*!ص388،هم!*ئحء33!سأف4*ه

س!له!!ولكا!ا،+له!*س!!هم!ا،لماذ5،آ3ا!!ه!ذ3*8ح!**ه!ل6ح3ه3حث4.
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ع!ءمكهكىءع!4رمثهك،!نء*!نوىفالم،م!يمنمآبه!ن!ئه4يى-8!ءولو

3ءكل!إكأ!إووزلم"ف!،مل!ميآدء!93ولي4ى3ع4ي!ك.

كأ"4ع3،4*،يأي3أه*ى2له!+3لأهم!3*آأول4لأ4391!س3*يلهثن3طىله!5،

"،،جعأح!ل3أله!ةلهأغ!!اذط؟2!ء43ة3*لهاء2لع،،3لماهول!3*ةة،إل8

!عه!9ء4ة5!،4ةش3"3*"آ("أ8!م*ه**ل!ي*!ة3!م4*لم!!م،

،4ح!صلو8"ح*033؟ذ"،ه!ل*835!س!!!ح"*38*ع*23ز84!مه*!م

!*ةلىلها،ح*ذكأ4ح!مم!؟ةنأ**8393!3!ة53-له!4!م!م!3(،674"ي4

لا44كا!س*ح9با6إ!صج(!مم؟-30.!لع!!ص*ه*"لة3!لا!،!*4يأ4!هل

ه!مهكاص!4ث!له!03!سه3.-"!طث8!ح،*57!سالء53!س،.ا3له!"!!لا!وله*ع!4

!4!لك+!ص3(.+4أذ،س!*ذ،ذ"43وللها!!س؟4*"!34أةم!3ءثا

!سه6!أ+أء*235*"ث!له!ح4+،033م3"*5!أآأ+ذ"!!س،\3)80*!س-

أ*57ج4دأ453!س+"آل!،4!صحكأة"*ح!ح35،**ه*!س؟5-وله"

رقأ!!*4ذ!ه!أ!ص،م!484!علا")،،لو!!أحم!4ع،"يه!هى4!ع*امل"!هلامل3ح

كامأله!1!ك!س*ص!(ط!مى3عامحع!*44!لهه*ةي4لو*ىطح3!ف4!ء*ء"ح

مملاى،،ة"أ!4!م5ع7!ص*!هلط3!سلما(!330

"57ح3(4!مأ!3عج3("53(أء*آ!4!هل*ء*!*ة!!ه!ع3ع

له!4!3!ث3"3أل!3،آ3أية3ة*ه1!ك!3!س+313!359!!عهمأ!ة!س4،ول!4

هآ3!ب2لافى3ء.آلأاسأحعصهج.،وللهأولةع33كاثا3ذ3"حلهول"!!3ج!""له!4

جم!3!سعآهة،033ة!ة،"+أ12*ةقهأحةآ7حث*اللاذ*لما!3.7"ه،3ة34-

"،،3اشا3،،6عط!سفه\7ح3ح،تيعث*"!سل67(4ج!عكههامم!س3-!هلاهم!ث!"

إح!7ذح*ةم!!الهألذ"!س).ح،،("3(و\2ج!يولذ3آء!3ولذي"*3،

!*!للهأ!*هـأ"43!س3!س!جلهأ3،آمة!ولذأ33مولله!35ء!س:آ43!66وللاث!يذ

،،84ح*33034لمأس!ل*لمهه،،س!آ،ل!"4حط!4هن،*ححقى8ح33"اهل57"!س3

"امة،2!!آ،ول*أ"أ7"*!ع!51عكا30.3لهأ4.ك(،أ"!مي+لو،هم!3ء!اك

ظ،*!ل5!ه!آه(،ة.!م*حل!سع*6ح8.(*ءحة*وللع(.30"3!ك،"ل،56!!
32أ!!ش"أذلأ533،عفىلهأيع!3!)43353سة4اطص!كام!(*له!0"أة،4!سة"

!!ص5(.!ول!ل*!3+4ول!،،اجعح*!3!!سحلأ3!آ"حكأ1!هل!سول!سل"،"ا*ه

34!س،"3،ا6،""ذ6،!م93032!س3""7آهأ،4عس!3،عآأفأ4.ت(131!ول

!4!مه،الهلأالاىمح!مه،!!مهامل!7،،،أ!جيهث،!.جئأ"ع3أ523ث*"9الحآ،7،،،

س!د4+44لىلأ13!س*حا*هبىوا!سءهلمح22353!*ةطاة،ألفىعخ3ح(،
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الملمينريةامبراطوومؤلهسىالإروميني!لامؤس!*مجت!همحم!لأا

*+*"3+80أك.2"

69!ع3*،هنلا33!لاهيةأ!3!ما2!ه!53!ماولس!395،+*4ط!لاء4(

،!!ص3!3ة3مأةة!م3كاركل"6!م،!"03!ح،18!ص5*"ة3ح،"*ح!ص!س*-

ع*خ4!س4م35*خ!صص!7،*هةمولس!!235433*"!ثذ3م!*ةله!-كأه2

!لك!3،ا!صء!!ك!ح!4!سح،!س*3ةء!!*44!سم!ص!س4ة!ل*!*ء*ق

آ4!س*ذ3(.0حثا4*!ح!م4"ث35"ا!طح7!س333لألما3لاع(8"م!8

ذءس!"04،))ذ(!،،!!!!ط،*ذ(4!م3!سطلأ*هم!7ي*س!!مول،،،(4!لك

*ال*033ة*،،6ص!*ث!يحلو،أال3ع7ص!،لأح4،أل!4،حح!074ة*ط!

("أل4ج!ث3حالةي(ةه*3ء34017!كك3ذ!ك،،ط4غذ3!،،!أثهل!3

4!ا!*ة،4!ص9*ص!(أله!52ى04،ء!903ة"!!*4!*ةمأ،!*غ
4ة*3حأ،607ح!،،(43"ة3ح*،،!س4ى0304ة3للأ53-

348"عله!4.،،"ملأ"3."ول!ول4طح"!ص3ذ04ئم!ذث!لات!طح-ةول

ةث!(لهأ!4"كل!ة53!لىص!ت*!ث!92!م!3م!مل،!خهذ8!ي7ط!4!"-

س!!أثحآ4)(43،!4(-همأث!!ذع،،(4!س"33*3!3ح3303!4!4

!ك"أ+عأ!ء5!له!آلوا،8،-!ث!عي4،4!سحس!3"لكاحإحءمبح!ةأآ"4مأ"!س

ثه*)!ول)آ"!أس!3!ض4ط!4ل!س3!3م!س4آ35*"4ح*!4*لاب!523

م+"44،ولآ3اد!ك،!*74فى1330)"9ح5ول!لاآ*ح4ذ*آ4!ص3ي3ة"-

ثا34ع3،،،له!7!*"طع43ال*"!35!مه3اك!مأ"!مهمب"4!م*"(لا"3لهأ4*!هل

"403!م،لاهمحه+امل9(ةه*هك!ي48*ء!مه*3(ةأهلةء!3"ح3حة*-

،304!مل!سي44*(ءص!ط!ح4!83أي،آ!3)ث!"مث-ق-)،.57""عث!

لهاةح!أ3"ذ!لح4مه!س*35!هية"3+403"ح!سد3ة5*"4!م3"حع!-

3ةلك!ذه"!ء2!ل2آ"4ج3ل*ثع!!5هأ!ط!سهح!ص!333هه!!س233،ء**24!(

")ىي،"!!س!س!!4+*!مل4ح*ءاله!ة*ه!،م!سىلآ4حهحمه!!هث"ألوذه!53

ل!ولة!47ة3.م!3له!4"3خ!س،هة!لة!هل67ثع3،آ!!4،!جع*عف!3+-

،"*هألأة!ل"ح+3!حل3*ذ+همأ3!ي4*!لهأ*ة735ث،!ثع:ذ401لأ"3ءلما3

630334"23ء8*!!هم!3!*34،عة!س3-!م4هم!*!ولل!س3*ذ!4آ7!حج

ط*هه3*ولآ4،0!س!كأ3ـهخ*ألي!+-،!ث!س4ءآح3ة)،!هميت*3-

!3لهأ3،.،3--!*ىلكل!4!س+،ال35*ءة!!35،ا"!سي3ى4.33*4ا!!-
*هي!س53*ا13ع3(!6اة!ث4!صلز*"ل(4ول5"4!هلول،3لأ3حهنم84ـه+كا

ع*3!!سالس!"،ج+ولغ!أمل!!لاعة،حع33"ح4*ول)11!ص!ص33ص!ي*ح8م

343ةترآة!*ةلام67!1033(ولا،لا،ح3يبراة!ل4آهذالم!حول+ل3-ول

!ح3ىق"،،أ"ول9ح!س3ثس!ه*آ!س3.

أ،!لأ4ج!س!3"!س3*9!3م025"4ع+س!!ة3!س،ع؟"ححة!أأ7
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1،9لثالمؤة!دض

ي2آ*+*ء*+3"8ء*.

لأ33!ة!*4آ4ع1لهلاهس!كأ3ة!س60345!مه3!ولذاي"ه*!3!6ذ!،دة8

،أص!!!3*ة3ح!ه!ه3*لا"له2!3لا6لأة"(3بمإحس!ط!3!لكع*!ل!

2!ع3!ص!!!!7+(!س4كأ7دأ4!س*"آ*!لك35!لس!ك!53أهل!ك!لو44!هل3!س-

6جة3له!4+!هل9أك!م*!ذ،!س4،!4،ل67"أ"!مهم!ى*آ33!*(!ص8*أل35-

عل!33ة!،ولكث!33"4ذ54(4!س7*!!!م4ألأةك!8س!ث!45ء(4!س30

+4حي4ول3ي46اك!3"هه!("!لةع!س!س436(لألماآع3"08؟34ة3"

ول4!م!ص023كأ4!س!*ة!،3.83!ا*ح،أةء*38-*!3(03ذ!*3،له!3"لما

ي4ذ!*5ـه4"*،،ء34*!،د!ل!ةا!7.\740*"!ح!*ح!؟40ى

(3!.!ص23ءي!3ا!73؟ف!آ!يم!لك!ص*ع3بمص!4*لماهبمبىق4ىف"ا!

*ح"!"ط37،ءحةكهالأل(،.ح(ذح93*4"4ج،هث!3!ه*52حكه40013
(4!م،ط!ص3!سجثع3،لع*ة!ء!س!أ!"أ!سلا3*ثا،م!(ءكا!ملا!س!343ع4

!3ثع3ألاعمهأ،خأة"،"+غ3!*ةلهأحاهلهأأ"لأ"4!صه*ا7.لاكث!7

هآ3أثغ7.*هة"ولء34!مه!هأ!ةاس!3آه!ا"عىء3"!مأ،هم!4!ل

16!س33!س!ل5هول3!س!س"آ،!ص!حح،5621!س،+ول4لاقي!*،ه"!!
،ولح!*6ع!س!*ع،6لأ"4!م"ح+!م33ع*!ك30333ح،ةس!ذك!!(3!

33ح34!*204"لو**!مل"!طح5يا*هم!!ةك!با*.يءول*ح،ذ!يأمع3

لاللههيلماحكل!3!3غ!أأ!ص4-ول"لأأ!لاحس!(مول3ح!*ه*3!ك!6+*س!

جمحلا4-!3!س،+"ج3"ع3!م"3!7!ك35"،!!عط(+،وللماهصة!لة

لأعجثمةلى3!هلح*هةله!ذ،"لهأ4ح!35!كله!ية؟ول*ه8آلأء!"7ول!3-

عكره"3.3!س3ه"،ة*!"(ممع7حآ.76!3لهأ،لهح!!ح!!4(لأولة!آ!اه،5

3")م)!ا!3ةم!*ذ(!2ح3(ة!اك،"34*!س*!آء(4*،ثلأذي3!ذأولس!ع"

""أح!سمخ،!*4(4ح!سه!ل!س**!آذهلوا،ول!خ!آ!93!س33*هذ52

4403!ص3آلهأ4ةذع!،ا7!سكه3!3ة!س3.+!عع"ولهس!3(3*أ830م!لا

!كا،!مهءس!ة3"ءص!!،!ه!س!مذ*ولءك!4ة!؟،ءلا3ذآ،ول.3!313*ذ،4.ع

3!كهـلا6،لهأس!أ،3!لأ!*أ+ل!3!"س!ط(3!طص!م!دةح"ح"4،343!4آ"!س".

حهول*3!سلأ5*ذ5،*س!ح،ح!،"4،*آ"آه!م*5*53!أك،هم!ذ*3(!م*اف!س

!4!سة،"(ع3"53آه+343.3*!ةآخ4*63أح!7!33لأكاةص!ولةلالهأ

(04،كاص!0240!لا*كادأمم!53م(4!هل!44ح3(*ل!3آء"4!م*ذم!!أ

كمالأ4093،\\240ا،س!مة"ل!ع24ة!هي3يأ5"4ءذح5!س3!سعجه*!!سلو8هةيم3.

*(ع!أذكاذاأ.(لهأةح"ء!امم!.+ي"!43كأح4نا+!ك4ة!!هل")ة!س3!س!،*له!ح3

آهس!أس!"9لهأولع*3!*!44،ول"113اةلىس!س!3*لكال!3*حص!!33(4!لماه

!ل.)حله!632آ،ح!*آهىس!آكأأ،33*،*638كه!4ج،"ح،ح!2*"
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المسلمينا!مبراطورلةومؤسحروالإسلاميالدينمؤسسعما!محمد،20

*"ك!ه!!3+8ه*.23

44!،(4!س!كءه!ص*!س،ا"!ثحنة3!س!س!4+ء3أ!أليا،!ص!كل!48لهاكللا،3،"

!م4شع!س3417ح"ه"30.!*يذ!سلوأي4!3"53ة!*3*ع!3!م،*ك!3

؟4حذلأ3ءه!33ء!ف4!،4!7،!5ع*3عة4ح4كا7حطله!ع-هم!3

3!س*!حكآفى،4!هل،(*ع،لهه"ه!33ة4ا!!!630!4حا"3*"ءلو3

هكأل!(!مهآلمؤح4!3ة0(3!*4كرح43*3،!*34لا3!!63،ءث!ة*ذ"!ح

ع*لو!7!ث!!*حهم!52(طذهم!3حم!3(غ-،(4ح3*هآهله!9*"،3ول!ص3ة2ء

ع3أ*ح!هل!كة،م!لنلأكل!(ء،!!ص3!*!م(.أ*!ب،"4!ص*ه!اهل-!لأ*ء6

35له3ة!*53ء*ح!ص!!!33!د"م!ح*ه!*فة!س!ء93اهل4!مهكه*هذم!*

52"43،3"ح*ل"مهث،(4!مهم!،س!حم!3ذ!31،!س!أ034ج*3مأ4ع*-

3ح،7ج!3مه*.ل!ح(،س!س!*حـهط*5،،ع4مع4ة3طه"3،"4!-ة!س!،

.(ة*+(عطا3س!!اىرسم3كه*ل*س!ا،تص!م!4ممء4ط!هل4ن!ث!خعي-*لات

6ح33!!3!ص!م6!أ،6للهء،ة*ي*9!6ةح52!مه"03!غ!هم!يال!

كلكأههل"3حهلم!33!م:كه!4ة!س4"4!كة).هثم5!3!مه9ةلما3!س4"أ،!هل*،"5

4!اة7ع3ءمم!طل!،س!،9ءهم!!303025!اولع!*ة!اذكاحس!ط"4!ميله!س!63

طكلأة!ح(4ح7ع!33له!لىولذ(4آص!3حه!لل!ي،ة3.+18!ص،ة،لهأماع

،!هل!3ولة*!*ة7ه+!هلع27!3ح4ةلإح7حه*3*هم!0،4عط(

*هولط3.!لما8طمأح!ك،"ول3(3!304ي،،لماة7!،ة!ول3ذيحول!مهـع

ء*4،!مل3ة*!ة!*ؤ4*ةكامه،لمكاع!ولأ!مل!ه"ا!سل!ح،3(1لو+لو-

4!هل3ح4ث!لها!)3نأأثهم!ء)*!ل4!س+لمايأ2047"!!ص2*أللممل!5لما!.؟،هم!-

!!هل!2034!33لهأ!س*4!4كه+)لهأول3!*4.*آ!3!لهأ03.3)*يبم-ثهم

غ30*ذ!ع5قاكأ53ذ!س545لهه!أأ7آ*ا!أن5ثا3.
+4أ3هكك!اولممفألم!أ935(ة*هآهلم!هخ(3،ول!ص!ولل*53+ا3*ذ

"4!س51!"!.\+ول5هح!1151كأ!ك،ا،!ح4!ن!كاهأ!سكأ*هم!!م(ح،!ص!6لا

!!ك+ص!!5*ا*!هم!د3!هم!د7ة!ب7آه"!ثخ.يه**لهول"حه!،!ة

أ،ول!"ا!لما"4؟6!جح+**0(5!ل"03!م"أ8!"ي!ءىدأمم!أ4ة"*-

!!سال!م!!هآذ!آ4!كلهأ،كات!403،""ة(*ع33!س3ول،"4ة34!3طء!م-

3ذ04،!أس!3"4حثههلما*6!سة2ء84!م(73،لااد5"ألأ"ثهآ4!4أب"اح"

لملىح4لأ5!ص(ه!ول،!ك8!م3ح،!ل!!*(،*ول4"4ح6+ذلج-3"3!س-لى!

عطولذ!آس!4!س*ءةله!كة!ص*ع!س4(8ا!س!أولءاءلىهم3ئلهأهم!نهول4!-

*ح*"3مله!يج!7!م*+8*"جذ*آهكط.ث!م!اعس!4م!،لأء335أ!!(ح

هم34فى،ك!،فد!ذ(3+*إح3ذ53(5()!ح!!2!س!3!*!سـهمه"هول

!لا!"*ح40"!!3!!،ع9!3!ح(هآة!ههـ4!!(!*ي!!طأ
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121المؤلفكمتهدمة

!ل4ثهأ+*8ةول5"!همهطه.

س!ول!كهول؟53آه44ع!مه)أهنن3*ع!ه!+3!83ا"01،(4ح*3ر3ة!ل

!م*443ءعة!ح4!ملأ!محى*ه*")،34!م674عة*ه.8*له!4حله!

أ*9!+قأة"حكعنكا.(4!س30،ء3ا!!3!سهول3!!س(هةن!3!س!!ل(4ة3

9!3ذمح،ول*3حشكرأ23ء،4!م"03)4.

،،ط،)"ح!يط،،68!رثهعق4!س،!ثا!:،*!ث!ة*!كث!حثهنن!س4

44!م،3(.ذ*حيعول!4ا*هج-5ق"!س3!!لاهم،!هى4!س3ذثه3عل

!لم!كا4حح*س!3كمدع،!ف5لأع،4ح36لا3(!ج*له!ول502أ634*!44

!5!لو!ذهك4!د4*حهم3"ةزكه!4"،!د!ل!ال!!ع!لم!"ول!د!4!03(4ع

*ط!ص!"خ9!كمه.8)س!ط،حء"!صع،!*4"4ح:ئد*هةلهأس!!ع؟523

!سه!مل*9!صا6"!نة!خ"!ثكأأع*7ذ3*هة!4!4غ+لو3ع4!ثه*!

(!ع*،*ه!س33!أ!،،)(ذآك!!كا(!س!لك!اكأح4!س7!3"!"ة*ه،،أ!عطله!

ح!.3!أح7ول!35؟3ةول!سج3!اآ"4ح*6ولةول!9*س!*ة!ص.!*ل

+أ،!63ة*؟5إ،حظ246،(\333**مثه!3عح4أ!!ص+6آ-4ة!س4ع4(ثع

ح63ح35س!ج*أع،حأ!43(403!س"*3أ!ك4،مه3ءك!حاىل،(*+ع4

مثمحء!ج11*4!ص3!ل4.18ع!ص!*لها!شهك!حه(ث!6!ه!ههك4حول3،ـهل!42!عذ3

311+4ة9-.*ذءأ!ذ"ءط.لا3ول"!س33؟ة(*هذ.!*4!كه"!م!4ء2

(!طم4بمم،ة3عأأ!)ء!كث!س!أ44فأ3،س!4أ!!364"آ6!س4.2هس!س!43

ا"*1"ط!س*."4!6ش!ه*"*!أل1!س2"هم!*لمه"30"+ذإل8!4ء*حأهل.-

4!لأول3"4ء5ح*هح!م!،33لمهءة43*ثة؟ه*!ل"51،3ذ3!"آذط

ج4ول3حأ!!س3،هآ3!9اك!!ذ3د!8)ع!*!أآء،أ!حذ36!!حظ!س!لح!س55،

كاج)،!ء**)+حوللما9"5(!هم!أ"83،(أول3!*ي!ح،!4!ف*3ءس!"تم

،3ج*3ء33(هـ3!س*!س*ذح3-كث!ج3!م*هء3!مل14صه*ع562ع3-

613لح،ساح!الأذئ!4506-(!س3+6،!س!4!س3لأ3سهء*هة!لمس!لماأآ!،!3-ع

حص!ولل4(1!ح*80(1!!أهل15\7!*لذثه!3!سح،كا!3ح*ذلهأنا،*8

4،أولح36+4حذ4"4ح!ت4+7!مه!س*حذ3آ*!س!مه-!35!ل6!هلىلز"))!

+اا-67ة3!ص935!كة4ع!ج035حسث!ذولحس!340("حول*"خ!*هج

هما4*حمأ!لو65للاأ!ءام!ف!ك!ءلأ،ثملما!س3آ4!مهألآ*،،أجلمأ**فىع3!ك-ع

ع!مل،)ه"!آه4!ول*!أمم!*هول*ثعكلي.(7،آ33!ي5(1،ح3ع"!ل

6!ل("!آهم!!*!هل*!*"أحلول!ثهش38"ة*!سأ*آ"*00(4!س39

*!كهبها!((4!م""يطحولح35+آ5!س39ول!(ة*ه44ع!ةن؟!"

!ءذ!"
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ل4أ!لاالفصل

إبراهيمبنإسماعيلنسلمنأنهمثباتة-العربأصل

فيالتكوينسفرفإن،الأوائلمؤسسيهاإلىالأمةبأصولنعودعندما52ءح

وردماقبولفييترددونلاالذينفهؤلاء،بثمنتقذرلاثيقةويعدالقديمالعهد

جازمةمستحداتباعتبارهاالمقدسالكتابأسفارمنوغيرهالتكوينسفرفي

إسماعيلنسلمنالعرباعتبارفييترددوالن،التاريخيةالحقائقلإفرار

فيكثيرآتشككواالمتشككينالمؤلفينمنعددأفإنحالأيةوعلى.ابراهيمابن

المؤرخمنهمنذكر(السلام)عليهإسماعيلنسلمنالعربكونفيأي-!حذا

ببراعتههاجملقد.وسقوطهاالرومانيةالإمبراطوريةتحللبكطمؤلفالشهير

الوقتفيكحاجمكما،التاريخيةالقضايافيالمقدسالكتابهموثوقيةالمعتادة

المهم.الشعبهذانسببشجرةيتعلقفيماالعربيةالمروياتنفسه

بئلريقة،القصةروحيعطيهاالتيالحقيقةهذهدحضإلىلايعمدأنهبل

للعربالإسماعيليالأصلدراسةفيالتعمقكانفربماحالأيةوعلى.نمطية

يشناولوالذي،القارئيديبينالذيللكتابمناسبةهمتمدمةيمثللاح.26

هذاروبتسسكيلفيالكثب!!!عفالذيالفردذلك،شخصيتهأوقءحياة

.()العربال!ئمبالجنسمرر
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المسلميناهـاطوريةسس!مزوالإسلاميالدينمؤس!جمكا!ةهمحمد)7ل

شبهفياستاقرارهونعلم،ومولدهإسماعيلنسبنعلمموسىقالهمما

إبراهيمعقدهالذيالعهدأيفئانعلمإننابلفحسبهذاوليس،بيةالرابسيرة

اسحقبأبناءالمتعلقالنبوئيبالوعدوالشبيهاستثنائينحوعلى،باسمه

المفنمملين.

امرأتكسازةبل:اللهاسافقا،أمامكيعيشإسماعيلليتلقهإبراهيموقال"

،بعدهمنلنسلهأبدياعهذامعهعهديوأقيم،اسحقاشمهوتدعوابنألكتلد

اثنى.جدأكثيرأوأكثرهوأثمرهأباركهأناها.فيهلكسمدتفقدإسماعيلوأما

لكتلدهالذياسحقمعأقيمهعهديولكن.كبيرةأمةوأجعلهيلدرئيسأعشر

النحووعلى(2-17/18التكوين)سفر"الآتيةالسنةفيالوقتهذا.ساره

بنيوسيقسم،عشرالاتنىيعقوبأبناءنسلمناسرائيلبنيمنس!يكترنشمه

قبيلة.عشرةاثنتيإلىإسرائيل

فيماالنبوءةلهذهالأولىالانجازنجدموسىأقوالمنالثانيالقسموفي

هاجرولدتهالذيإبراهيمبنإسماعيلمواليد"وهذه:إسماعيلبنسليتعلق

حسببأسمائهمإسماعيلبنيأسماءوهذه.لابراهيم،سارةجارلةالمصرية

ودومهومشئماعومئساموأدبئيل،وقيدار،اسماعيلبكرتبايوت.مواليدهم

وقذمه.ونافيش،ويطور،وتيقا،وحدار،و!سثا

اثنا:وحصونهمبديارهمآسماؤهموهذه،إسماعيلبنوهمهؤلاء!.27

حسب:الإنجليزي)النص31-كاا(التكوين)سفر"قبائلهمحسبرئيسأعشر

.(8أثةأ58نجممهمأ

التالية"الفقرةفيفواضحالجغرافيتوزيعهمأوإقامتهممقارعنا!أ

أمام.أشورنحوتجىءحينمصرأمامالتيشورإلىحويلهمنا"وسكنو

وأنتمصصسأمامالتي:أوضحالإنجلبشي)النص()25/8)"نزلإخوتهجميع

ن!كتالمقد.سالكتابجغرافيىأفضلباتفاقروش!وحويلهآشور(إلىمتجه
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،2؟الآولااالخول

شبهاسمعليباولطلق،الأحمروالبحرالنراتبينالواقعةالمنطقةسصءآ

.)أرابيا()تة!(العربدبا3أوالعربيةالجزيرة

صلبه(منالخارجة)المقصودتبايوتقبائلأنيبدوالآننعرفهالاولأسباب

مرةحسب؟،نتكلهاالمنطقةنيلذا،الأخرىالقبائلفوقعلتقدقيداروقبائل

يطلقاسرائيلبنيكلأنكما،تماماقيدارلقبائلأخرىومرةنبايوتلئبمائل

عندأيضاونجد.ونفوذاوقوةعددايهوذاقبيلةلتفوقنظرأيهوذاأحياناعليهم

والقيداريين،(النبطيين)أوالنبط:قبيلتنالخبرةتعوزهمئمنالقدماءالمؤرخين

.العرببلادصحاريفيالرخلالقبائلعلىللدلالةالتتابععلىيستخدمان

أولادأسماءذكرأنفبعد،يوسيفوسذكرهمامباشرآتأكيدأقلناهماويؤكد

نهرمنالممتدةالمنطقةكليسكنون"وهم:قائلاأضافعشرالاثنىإسماعيل

.(النبطيينبلاد)أوالنبطبلاداسمعليهايطلقونوهم،الأحمرالبحرإلىاتالز

.بة*(ب)"قبائلهمبمختلفجميعاالعربجنسعلىأطلقالذيالاسمهوهذا

قيدارواصفا،إرمياسفرعلىالشارحتعليقهفيجيروموصفالرابعالثرنوشي

)المقصودالإسماعيليونيسكنهاالتيالعربيةالصحراءمنطقةبأنها!.28

الساراسينالوقتذلكفيعليهمأطلقوالذين(السلامعليهإسماعيلنسل

قيدارعنأخرىمرةأشعياءلسفرشرحهفينفسهالأبويتحدث.()السرسرية

القديمالعهدفيلهميقالالذين()السرسرئةالسراسينمنطقةبوصنمها

أبناءمنواحدأكانالذينبايوتأنلاحظو،إسماعيلأبناءأوالإسماعيليين

بلادأصبحاسمهاأنيقصد"العرببلادصحراءعلىاسمهأطلققدإسماعيل

النبط.بلادأونبايوطأونبايوت

منذيمارسونأنهموهوالعربأصلعلىللتدليلنسوقهآخردليلوثمة

فيماجدامئممةفقرةيوسيفوسذكروقد.الختانطقسمحددغيرقديمزمن

حللأ.اا،؟63خ.شأ!ل"حث730("ا101،.؟كا(؟؟ة)

للأ.ح1ا،نج3اكأشا.!ل!أشأث.7"1101"3كا("؟ثنر:ث)
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الملمنن!لهساصهادومؤ-الإسا،مىالديتسسمؤص!!دحمدا!ل،3

ختانالبدايةكأفذكروالعرباليهودبين()الختانال!عيرةهذهبأصليتعلهرر

مشهورونوالعرباليهودأنيوسيفوسويقرر،اسماعيلختانثم،اسحق

هذاوالعرباليههسدوممارس،بداياتهتحديدنستطيعلاقديمزمنمنذالعادةبهذه

سارةبلغتعندما"الآن:قالهماوهاكالموقرينبأسلافهماقتداءباقسوةالأمر

منو،هميلادهصتالأإمناليومفيفختناه،اسحقانجباالمائةابراهيموبلغالتسعين

ميلادهم.منالثامناليومفيأولادهمختنعادةاليهودأخذهنا

مؤسساسماعيللأن،عشرالثالثةسنفيالختانيمارسونالعربولكن

شهادةوهناك%؟ح)"رمعلاهذافياختققدجاريفمنإبراهيمابنوهو،أمتهم

أهل:الكاتبيقول.للميلادالثالثالقرنفيكتبتالعربأصلعنشبيهة

نسلأما،ميلادهممنالثامناليومفيأنجالهمعامبشكلتختنونيهوذا

عاشقدو(*رنت*؟ة)"رشعالثالثةسنفيالختانفيمارسونالعرببلادفيإسماعيل

الفرصأفضللديهوكانالمنطقةمنقريبا-يوسيفوسمثلمثله-الكاتبكحذا

.العربعنالصحيحةالمعلوماتعلىللحصول

فيإبراهيمبناسماعيلإلىالعربنسبةأنالواضحشمنهذاوعلىح.29

.مروتاتمجردوليستمؤكدةتاريخيةكانت،فيهاكتبالتيالفترة

منسفرأقدمأكدهالذيالإسماعيليالعربأصلعلىالمباشرالشاهدكحذا

يتخق-أجنبيةمصادررأيناكما-وأكدته(التكوينسفرالمقصود)العهدينأسفار

)المقصودالملئهمونالكتابأكدهوما،ذلكبعدالأنبياءأكدهمامعمدهشبشكل

والنبؤاتالدينيةالكتاباتلتاريخالطويلةالمسيرغخلالمنو(الرؤىأصحاب

ممتمنحدرة)أرابيا(العرببلادفيتعيشقبائلإلىبإشاراتوتكرارآصسارآنلتقي

.وقيداض(طنبايو)أونبايوتوأبرزهمأبنائهأسماءحاملة(السلام)عليهاسماعيل

طهـ.ا11.آلالا.ا3"أ.تا؟اا7(*؟")

لأطضالشا6المنصةأعذاعلىيحؤل!االإسلاميةالمصادرشيالي!ر.!!ا؟ا.لآا،4.1..أ؟انأ)()18(؟؟":؟ثإ

عفاكضليسر،ةمباافولادتهمبعد-الآن-الأحهسالاغلبفيختانهميتمالمسلمينآبناءص

.()ا!كأجم(،لذلكهمحددزمنمن
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127الأولالضصل

"نابويات"كبشذكرالأغيارلتحؤبمستقبلتنبأعندماأشعياءشالنبيهذاوعلى

إسماعيل.ءأبناثاني"قيدارقطعان"وكللأكبراإسماعيلبننابوياطأو

سفرفيالفقرةوهذه.منهما!!كصلبمنالمنحدرلنالعربيعنيوهذا

أيضاتخنيهيوإنما،العربأصكعنهذاسياقنالخدمةنستخدمهالاآشعياء

إلىجميعالتنضم،المسيحيةإلىالمستقبلفياالإسلاميةالأممتحؤلإلىإشارة

نبوءتهمنآخرجزءفي)أشعياء(نفسهألنبيهذاولذكر.المسيحيةالكنيسة

أشعياءنجدأخرىمرةقيدار"آليسكنهاالتيوالقرىالبرتة"مدنإلىإشارة

العربية(الجزيرة)شبهالعربببلادستحيقالتيالوشيكةالنكبةيذكرعندما

علىالدالالاسمهذايستخدموهو،ستنهار(قيدار"عظمةأنمتنبئالنايذكر

كليا.العربيةيرةابلشبهمرادفأبوصفه)قيدار(واحدةقبيلة

"وئلي:المزاميرمنالتاليةنذكرالكلماتأنلنايحقالسيادقهذاوفي

بعضويفترض.(120/5)ابساليسقيدار"خيامفيلسكنىماشكفيلغربتي

ستعانيهلمامنهنبوءةالمحيامبتأثيرالكلماتهذهكاتبهوداودأناليهودالشراح

نإ.لقيدارذكراآيضتانجدإرمياسفسوفي.!حمحمدنيرمنالمسيحيةالكنيسة

لديهمفليسا!حتمامبا،تعيشثريةأمة"إنهم:قيدارعنأيضايتحدثإرميا

بلاد))بتوحذمتنبئآ!احزقياويحدثنا"حدهمويسكنونفهمحواجزآوبوابات

بالخرفانيدكتخاركحمقيداررؤساء!!كو"العربرا،ديقوكل*أمراء)أرابيا(العرب

تيماإلىلإشارةوا.(27/21)حزقيال"تجارككانواهذهفي.الأعندةووالكبالش

العربجزيرةشبهفيالمحارببع!للاسمابوصفه-لإسماعيلالتاسعالابن-

رجوها((سبأستارة.تيماءقواف!!"نظرستأيوبسنمرشيباكروقتسنذورد

العالثس(إسماعيلوو!با)يطوشإلئأصلهافيئترجعالتيالتباشلنجانأيخرآو

الألامأخجارسنرفيسذ؟ص!ةنجدكساعسثسسالحاديمأإسماعيلابم:لا.و
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17؟
المسلميناجراطوريةومؤسسالإسلاميالدينمؤ-بيما!همحمد

إسماعيلأمهاجرإلىنسبةالهاجرييناسمالسفرهذافيعليهاويطلق،لأولا

ألف.مائةمنهمأسروالذين

المسيحيالمقدسالكتابمنالمستقاةالبراهينمنالكمهذاإلىلإضافةبا

التشابتببنبها4نامعترمقارنةهنان!حيففإننا،إسماعيلمنانحدارالربعلى

"سيكون:()إسماعيلالأعلىجدهموطبيعةالعصوركلفيالعربطبيعةبين

ءا(/7:ءا)تكوين"عليهواحدكلويد،واحدكلعىيده؟وحشيأإنسانأ

نفسهاالأمةلهذهلايتغيرتراثأدائمأظلللعربالإسماعيليالأصلأنوالحقيقة

.()العرب

أسماءمندواماأكثرالتاريخفيدالةقليلةعلاماتهناكأنالمؤكدمن

وقد،منهماستخلاصهاتمكماأوالأصليونسكانهاعليهاأطلقهاكماالبلاد

فرنساوأهل،الهانإلىالمجرأهلانتسابعننفسهالنحوعلىنسألآنيمكننا

واليهود،يهوذاإلىيهوذاوأهل،التركيالجنسإلىتركياوأهل،الفرنجةإلى

أبناءبعضإلى)أرابيا(العربيةالجزيرةشبهفيمناطقعدةفيالموجودون

.(ةةت)عيلسماإ

.52أث..!اهاآ"11؟11،".ا03حملماح.هحأا1شما(؟ةة!

.()الإسا،مئ"المحمديالدينحئمضةف!ك"كتابهشىفوتعنحىسى3ضر -"-الىا-5دنااطاحع
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ا29

01*+"ع!1،3

يه!ون+*ء95ور4كله48يلو88-"!عر45م!لع"كل،4ىء9ا،فى5كل
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ول!"،4،3!ك*لأ!س3ذما07!م*أ3،ئ8آءصأة5!أ"4!م!ث33!ذ13طله!له!"حلامع!ل

4،لمه!هآ*آ"07مم3!س3"ع(ول3ح4ةغ4+ه!*4!*ء6ة!*؟3!-نة

(أ5*،3ح3!!صح،أ،!!4!ث!ص"ح!لة!،.!!5آ،4ذ33!هلول3!3طألافىح

!!م531!س.لأ!س4*أ*5ح!3!.هبه!س45!ص،!ي!لأ*حلأولآ"حا*

هيم3*"ءا*6ء"ال*ع).،آ"يل!ء!مءك!.يم!عه4!مه2!!سأ!(و\74حة44!مه

ر!+اذ!ا،لأفىهول433ى"ذ!عسأ4ح+ة3هم*"3"!احى4،0*ول.لاذ-ي

!س*ذغ(7ة!س"."ا(ح3!ل2ه3!س،ى1.(4ع."ج3لهأة!هم5*ذ!س3\34،!س4!8
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المسلصينب!اطهءي!51لص!مةوالإسا،ك!االدينمؤصتتحبما حمد

هـ2آللا3ئة"هأل!هآ8!4(8آ*!.

7ءبى*حلاه2*5لأ،لما3لا،ذلما61!صذ*،304س!لما4"هة25"،،!ص"!9+

3عة8(لأ4.0346حم!،اة*!،4!م،ة2!مه4*لأح4*3لاح!لح3"آ"4ع

ة*4ة.!لا4!ن،ء"!بء4!كه4"*!ص03*!ملطس!!م"!343عح!4!ص*"

،آة*(4ح3!!س5لمأالا3لها3ةهلاي.

ولإه"أج"ث5س!*،"ء33!*آهاللأ5كه!ص3س!م*+!حأياه*ه*وك

م4!س9!3،س!!ءم*عي!ة!4،4*جم.3ل!*ح*س!"مح02134!هيالح،حا

!3!6أ7+؟له!6أ!4!ص3!ح(ك!ا!55،!!سهال!س*!!!للأ!4!م!"آ4

كال!3ثه4!*ذ*4"36!ص4!!م،!يحه*9س!ذثىتيعطلأذ*13"ء3

94حع37ح3"حح!هللو!4ةآ4.9ركي!ص*4!*13ز33!)لها!حالأا!*4-
أه!هول83ءآ4ح"35"4حذل!ي،35!،!هلاعحه*!س***ة**حلهأ4ع

!ه!53حثه752!مل!ةص!33ع!م4ه!ح!5!!3.،،!"،4ول!!ءلأأ!36

لةيغ3لو،،أل5ح"4.04لأا3لأ13أأل**ح)*ة!4"ةا7!س6!سمه!.!م

آ4ح!مه!د!،!،اع*هل3!أ،لاط!+3فى4،(.4لأ1!كةآ!ص،3)أل3أإلأعلأ3

عحلأا!33س!علمهكلا*ه4ز3*!لآلماء34اول4ح!اا4ةثه!ء*33

آلمافى6"لى*!:ح!!3!سس!أك!*طكما،كا!(7573\؟!لا*حمذ44*ة

هم3*عةم!ل!ح3ا!3"اح؟خ57!س*!*4،ء8!مي!ثك)مأأل4"33!!سح،أآ+34

4أ*.ول4!33ء2،أس!!يه!43""24\لإج4ح!3ل44:حح

.4،ءطنأ!41ء!ك!م،لأع53حلثههة،1+)"لا"لم*ا*،س!ظفىلأاثولة

م3!لذ،،ا!سام4*لا6؟3اةاثههذماول9لأاأاة،+!سقي!س!سع!مل"*!اأةز!1!3اح7ع

ذلأع!!س!س3نج4،الا،ساع!اع!!س،له!!*114!اةأ+!ظعأث!ثه!+

!3ح!آثولأأمه*.،،*لآة"اأطح*آال،!أل!ح3،آة1؟ة611!ص3حح-اه

)حح(5!ل،"4!سوله(يألأ!أآه1533،عخ43*لا!آ3ء*آ4ج3\\"ح16ءح

5ه"أل3ه!حل3!س34،!*ىللاكلا331ة\2،4!ص4ة*م465ألاس!17!سآ3لأةح3.

أ*!53!الماح4س!لما2،ال4آلألإ3آممأ4حي03!،ي3حع53ل3+ع

3*4ح!ا(*5،أححه!حج،آل!لأة"3!ةة!كأ!!هل(*س!+،ثمألامنمء()،"!

"3ح4ذ!س4*هذحه*خح3ذولةلأ4يقي03م5ك!مذحلاه!حترأ4*3!ح
،،*ول!"4ع3!سثع3ح41ح!ت!همح3،"آهم!4!س3ه!3ه!ح"34؟ق!،اس!

4،74حة3**لا!س3،3ححء.أألى،!!!0(4حملا"!هم!ول!سذ!"ة"*3:

كأ4ع333م-6!أ!لاههمكه"3*فى،اس!4*ح4!!ن،!م،5لول!عاخ!لك3،

!*4!!ا!حخأ،ىف*!ل!ل،،ال،+)آ-3!*!ل!ل،،54ث!،كأ8"4

لواد*3!ث،!*44مل،!33+"!،أال!4+اك،لىول!2!*ص!+ولمس!له3"

ىءمي*56هـك!ة*!)،،!+50
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)؟الأولاأثمكا!أ

ط+*!ل!!ثء*!88*له!*.27

4"ثعة5!ث،!*4أ!!س4جأ*!)".ج!ا+3!سلا3!مح!م(3ه*3مه

834*لأأح،+*4(4!س3ع3ءع"34"ص!ول3*!س6.3لا(1،حة3

يأ5؟3.*3،*ط!!6""أ(حمكيلا3،م!ص3:م\7!سأ7!سأذحلا،!صع3!ي-

!س35!لأ*!آ!ل8ة(عحلاة*ال(ةءول3.،،*،4!ة3!!س"أ"لا.،!هة!س!أ

حكأ3ذ4!م*ح!مذ3أس!5!317كطةحح3س!"لم!+دأ4لالا!!ك!مل63ع9لما!سلو!هل

3ع33.ح،،ول!4نأ4خ34(،عكلأم*ه!ه!*!ش،!ث5!*لم!لو*!لو38

(4*،كايذح2ه3!صله!!!له!!3()8هول!5ع3(،0"لأ34!!33!ق-

3ذور.،،،7ء*ة،ك4ء*33لما"أ3،اك3"!ثححء*3!س*،0384!م

كا!ص3!أ5حلا3!س4!حه!3ء34!ص33،!3!هلس!"ه،،!4يأ5ط!+ح-3ولءح

ك!ه!لحول!3مأ52"4!ص3!ص!ةءماك!س"حع*س!طفالما*943ء؟!ص3

4،لى*لاح*!ص43!صة!4!س*"*ن؟!(ح،،!3ء!ة!.أ!3ء*

ي*لو3!س3*56إل،*"ه*ط*لما(!!س(7!اكح3آء*!س6!هن0،4!*يل

س!ول4محلأ!!"ع!3"م4!7!سغ!ح9لو،3!س4!*5*عل!"س!33!3لأ

57،حهم!ث!(عع3!،30آ4!!هل"4علألأ4حأهم"ناهص!33فيذ-عول)03

(ة،+!س34ع3،!)"ألآ!س4آ،ه*5،"!س،3ه!هث5ص!*ةلهأ32301،"(43

ء(4ح3،ءآ!ا،*ص!!ل،"3!ل!5لهأ4ح!سولةم3!لكول3،أ*ه52"33لأ،حذ3

3ه*!صس!*ذ.34حلمالأح4لمال4!لا235*!453لأأ9!س3ة3"*آ")

كاي33،ء"هح3،3ءكاد)د!*ح!س.مه"4!لهما(.!لأةح.!!هول!

،ر!ثع!*له!!م!أي"عله!وللأ،5لو)دم53)!*3!،30عكل!ولثم4(.طح

ثه!لأ*!ص033"ءةمئ،ملءعم!هكول!4ل!ع"عكاء4كهعم3!س6افاولجول12

!سلوث!أ"7!س4!5لأولرأءلاأعاسألاءة*ءآلهأ4ع35!كة،\!4!أ،!6-أة

*!*(33ء!ا،!س!3*6ذ!*4ح3!ص20م3."ا"ة3(!س3،ذ*ءآذ7

ة3ذل!س!س!4،33ولهيص!يه!63435د!ء!م2ءل03!سءأ،ههلهك.!2(ح3

3!*ة(ةس!ح4ا!!ص4سأ+*كهح3ءآ4!مم"!س،7ح9*هخ52،،هم!*ول343!

4!س*4لى3:-،،لاا+!س3!سمأ،كا!ط*ذ،أ!"43!ئهلو*(!ء!*4ح،!4-

ةأ"!،!حه*4ملثع"لويت4س!ملا"آلهأه!43!*!مة!،!س!6334ة*!آلهأ

(4!س*لا*!سآءلهأ4ع!ءعولعآء8ء".*هأع!ح*"4!س5!صلا3ع

،4كمع5!ا*1لاط7ح!ة\3!س،آ*!*!س3أ!5ول!6740،ع7يلا!مآه

له!4عط3لأ6763آة4!ا(حة3!ل3!اك!س3.،،)ولآ44!سهح!ول4!ما*،ح"ولك!

لا3.34،لح3ء*ح،*ة4"3!سه**!سوللألا37*هل!س3!س*ة*4،لىهم!+

*!"ع!صفىكه**+.،ب،!لء،7!س3"8

3\كأأح،أك8!"3*ظ.ىء؟لث!.!51"أ.".34،.8!د*نم.لن4.لأ.أ."ح.)لأ1؟4.
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المسلمينامبراطورية!سومزالإسلاميالدينمؤسسص!صمحمد

3هكط"ىء3"8ء18!ط6،6،!هل!.

كه!ص3ة6!س5*!س4!ءد3!73(*لم!هس!آهآ45!8.3!اة3*4ح!!دم!3

ة*4!ا"آةج!للألأآ4!ص134*!!مالهأة!س5.لأ46ى6،3ح3!مه(4!مه*"ع3!!س4

3+3+ح!س*5.+!ثح3!*هم!23لهأ4!س*،*ة4ة3حآه*ح*(3ء!

ء،"ة،4+ة+3ء!!ذ*3!ةآءص!3يه*!س!ل*3كا!(!حهم!*ئاهح33

ءآ4!اح3+3!حح*3،كه!40+ذ3ع3ةء(8"*ح!3ح!سح،ان!4أ-،أفه

*،3اعأ،-ع3ذ!*4لأه3!س37ع3آه!س6نهثه5لأ4،(4!(4حكث!!3

*هح5،"،4!س30*134023!!ه!،)س!س!آم!3"403!***ي3(4!م

4ءةثة!اأ!*لماح3!س(كأة3ياص!)!م4.

4"هولع33حى*لماهمء!ح*على)*ع*أ3ح،!،أ"*(هل!!-ء*

لأ!3!س!4(."25،قعحغس!4،!*هةل!5،"3(4ةي34!+!ح!"ال!ي-

(ة3!س230.4"،ة*!م"*6*!س،+53ة!،،("ع253.ع"ة"8!لانر،*ذي

أص!53*هةر03ح948"43!3!*!س،.33!س*!3أط!61.ح"!33+!!م

حالحه،4"*!!4!س53ة!!لك52"4ة3ييأذ*+،*ه*!،4عق!كث!عو

آ!المةا!،.!ال5،،)!حةث!!44!هل433لهأ!هث!ظ!س3+!س*"ذء*2ء(4!س

أص!3!س*آ!حة3*هة1302ح!لا.ذلهأولله!4ةآ"!أك04ىول!س3ي،ء524

154*!ثح،ز!*43"!(ح3"يه*!سع8،ة!3ع!ص!!س4،*عله!ممأ!*3!مه

ا!*ة*!ء3!ا4*ثهأ!ه!*!س*07ة3،،3ءلأه*ذح!!ك،"4!أ!لأ4حو!!هل3

3!*4!ل4حط،لأ+7!*!3ح7ع3!ا3317!ح،.أ3!س4،4!س*!ة،م!-*هح

هح!تم،لأ!+27!تآة4"ا!!سح3عح!م3(ولعل!ة7!س*(4ح*،!ا"(4!م

"!س3خا*خآه"49عذ*حةمأحس!733ح2ء(4!هل330!ة*كث!0343

لمة3ح(4!س3!ص:-،،*ه!لك\74!س،"3+3+44!4حء!ه!9،ع("!4

)!!س3ولة*ءمة!سم4،4*رر!ط63رر!ء4!أةيأآ"،*435!ا(4!ك3!ذ،+

3*ه)س!ثغ!3أ(ذةا!53*5؟*لما:ثه!ص!4"6740*م4!س7همم7"4-

467!أذذاح*لماس!3،ح3!هله*آ4!سجة!اث(44!أل.*ءذ،لى*كط"!هي

!أم5حثه*آ3!لح3ذ7!س(4!سة3!سولكه،"*ءآ!سة3ح*لمهذح8*ذط

ج4اةلى3!س*!2م*ع،!!هل3!*!س.أط!7.آص!،*ذ!(ول8!ح!3!-

اوة!؟"3!،،3*!"3حآ3ةس!338أ*6ةح3ذ5)!!(!ل4!هلجاء3!مهه!م،4!

"ا"ذ3آح!س*44لا!س!3:3ه4313يهه!!سأ،"4هم!"2ءلا؟*!ل!ص203،.4ح،3

،!،".له!+*32185*ه2ء!آأ*!4+*ا"7أ"ة3ح*هس!8أ4،!!س،67!3

حة3خ1*لما!اة53الح+4ـه،4.!ألأ!أ*فأ3آ،س!آة.،،ي33!)ن!ذم4،0ة3

كثأأل(!ع(ج7*هثمأ(03023أ،،)ج!62!ك40!735،!محةلأ4!س(!ثأ34

!ي!44..ي!لهار.كا!.ح4.،0،!3.
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133اللآض"!افكلمل

تذ"ن!ر!ىول8آيولآ."ع،4هـ2

حع*(،"+همحط(43ة3*!نعأ:!ص3!.(،+18!ص3!*ة(+*آه-*ثه

4ح!،،3!7!4ع،،،!(!،آع3!،71ضأ"ةي*لاشأ"3هم!!ط4جة3ىأد44*!س*

ه*(4!سحذ!4(4ذلأ!4(ثاكا44!سكرس!(ناس!ث!*431"40!ط-

(ذلأ!4!3لهةذلأة7"أ+3*س!*ذ*ولةلهأي!3"3ع3ةس!*لماس!*ذ3*ءة؟لها

(4ح؟4ة+حع!4،ء!س*30!53مأ4!مك4ة"كهه+!ل!سا13لما!ك!س"*-

عي!*ة*3،!ع*.،،*أل!طة3"7ة(ح3،*لناح3ءلح،4*3،)أ7لأح

3!ص!*عطمد"5(،!!44*ل(4!صط!م3آءلاهه*ال!ثهل!ذ4حة023"كاه

!!ن*ذ!ل!م!"ءص!"حذ!2ه*ه"*ءة،!3!!كهحي"ذله!!،!ح!*!ألة!*هك.

آ"ذ3!س7ذ4ع*4ـهأدطج*!سآء3،عس!لأ7ء*!لحء*"3!4،*ءذ(قذ3م*ه

أ،ة3!عه؟65(43م،4!س،ص!فى3هم،4!سة34شح7*(ةه*م35*

كا!3!4!*4!لماه*4(0!أ4*!،ص!6\3!ث3!*ح3"ة!6نا34!4

،!نه2ءلهأك!أط،!يذ335حح034،!*4مأه!مه*!ص7حلهأ3*-ةف-

+!ولهذ"(!*!س،!افىآ4ج!!س3آ04كهـي!4ذ!س44!سس5-؟!س.

+4!ص4ذ3عي(2!سقم"*-ه*0،7؟4ع134ولأ!أعة(ة34-*م!

(3!خ،"هلو53أ!4!!*+ال3لاآ3*ذ34!س!6كلأله!34!ععس!ةا3لهأ3!ص-

حء34!كهمهمأ4!ساكا"!،س!ء*4ح!ل*53،"!س4!3كث!!ص3!س!سلألأ،ء3!سة!

!لو،403س!ذ"ذ3،ة73،!*ذكالق(3!س0330603!،!ح4كا7!ع9ح!(حل

3حس!م!3!س*خع3،لأح!3ة*!"ول*ه"طح.فى!*ح،ه،"حاةول،!(حكا

ولذ3!ذ3!س!لكه!3(ذ!س33،"!"ةألهاح!317"4!سغعء"!ثع"3.ءمهـ4+لو!!ث

44!سأه*اكولءح33ح302!ح3!سل4ذ3!037!*!!اكء!!ح!س7،

كلأهم!يه!!سآس!"ة!مه4س!(!*ح(ة!*4!أ،!ل3*هةكهآ5*ية3(أ*!أ.3!اكح3

،ثعةكاحه*!425*!حكرس!لة"!23،+134يهه3!سا،!*46!س+2ة*!

"4!سس!!ه!!*39ءذطص!ل!ص!333اك3ه*3.*وله*6743ث!س!ة1.403ح

هم*ح6!ل5(ط!*لى*!س4!3ول3لما31،يس!كأ،4ء*نل6!(.ع

!!ث!ثيفس!ط"ء*أع،4!ة!غأ!س!!*ذ(ة*!س(3،،ة*اكل!آ4!ول(أطم3!مه

يء،6!كج33*هة!ل3ملهأله!يلم!م*ح!س38س!ظ!*3*أ،ولس!*هءبم"4!!

،،ء3)"03آ!\3ع8زء5لم!م،،،"4!ص!سا!!س3(،*ء4،،!اا،4!س40يط3

آلأل!ء4ى3"،14ح43*ءيج02"4!مم3ا!*3"1542!!!عأز

له!4!؟ذع،ه!حكا،4هم!!3+ا!(3"6حكا!هم!غح*ك!لأحأ*23*هآ4!س33

كاآء3كاس!34،!لك!93هث!5!ثك!ة!س)،*هآه"4317ءح!!ج3آ3ه*!

*ءىفء.".،ه+.أ".".16،ء1،0!*!ي.
32
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تنالمسله!يةا!حبراط!هـ!روشسصالإلهطلإمياسديناسصمرومؤ!صمحم!3د

غ5آطعى!ل!!أ5)!ول1،6(!مة.

؟35مه"أه*،أ4ء!*ةفى"03ملماكار*هذ،ذحه*7ح3،3073ة!ل!،*"

!ةلو!+ألأ"مءآ4!صيالهألمام3!سلأ!!ع-أ)،4!"،ة*،عمه4ا،!ملوء4!!ه!-

+!سل3*3*هةم+*"*"5"4جج43"3آأ!،حكا34ح"للا5.4"أكأ

د3*!س!35كأ4!س،م"؟8!أث!طآج7مثة3آ!م4ة3!؟.ح4ذح!،ه*3،

*3مةحح3،،(-4!ص!حنملم.عيلمر2نم3ثعنث!نملم2ي3ءيكه،كه4ط!م!!،لما*ع3

!4+،لىع!4803(4ة*8،434ءمة!*4!ع+"*،!،س!ث!476!س-

6ءامل،!ج،*!ة،*،!*4!!لاح3)!*ة*ه"أ874ل*!،عث!(4302+-

"ةء،))!س2ه3ح(ح11340"،،+.ا،!هل)"!ص35!ه)!ل!!4ى3كه4+إ،

!ح!امل49،8حص!*!*س!طم!37ءاع*حة3؟3،!!لة؟3!4(33ءمحكاة

5"!5،؟7*ءول5كث!ة(4،أآ!(ء2،ط9!س،،3،4ح"!س*ال!3للا!.د!ل!

م!،اككشا5،"لو!س*أهلو"4حكث!07لى3هم؟4!صعذثمأ!333كال**ح

ح،ةلاح:-،،ءلأ!ة3"،دسا(4ة!"آ3ه!ن*!أ،ءذولال4!س5!ص!أس!44لهأثه

لأجك!1اأ4!عململمعآ71،هكطريل!ع4ىمم.،،"4ع3!ص1!ك3ككال!3!ص

!ثا5ع33لحق!كا3*ه!سآههم!45رح17،311حولأ*هع)!،اكثم033لهأ5

ا!!23جح!كاع،!\73*س!مف!أكا7فى!7ذ4،لما4،اكيمس!4م4حة،ا4جس!*س!لماآه

كلأة!ك!3!ذآهول،!3،!ث!ص98ه"4ع"أ!م"أسأيرلأ52م4!هلمم!43"3ذلهأ!*

لا4فا3ح4.ثكا!*!-م!ول،لأأ،!كا!أ35!*ة،،!،!ث3ذ!مه4*33ه"*!ك-

آ8*!هل403*!ص،!*آ"!ص3(4!سطأءك!حآه\،هط!لو!!ه!حآأخ*"ءل!

م3!ص3ذآء8!،آ،"حل3!س*"!4،!أكه67.5!س5*4*حول)له!!ل*5!!

أ4!س4!35!8!مهغظ!س!39آه!ة!3،،،4!!ـهك!هلة!أ3!لأ*هذله!+*

م4!أد4"!سا)!س"ا"6*،أ!4ءا!آح!3!س67ط"يط)ذ!*حض!؟)مأةح*3

يجله!3!"403ط،6.33!ك4،احذ4\7أغا،،.خولء،!!س2،أس!ذع)ع

*53ح!ه53،ع35"أ!ح3ةع53ء،"هن"ةكآماألهم،،ط3أك،ا!ذ!لىغ!،!!بة!ا،

يا4!هل43*ة!س!س3آهل!ع!،ى30،،!11!ااول3!أهذم5ء3!س*،فى"4!م

*أ*!غ43ء*8آ134،+!عا،ـهث3ح"أ(*+أ*5ءم!1+!3)ملطح

،!ص59،!سممهط3!6ة!،هلماحح33*3!+3،7!!،*لهأ4!ص603)ع51

ر06:،ة"4!له!30043آء+ح+،!13طه!س4،ألأ8حخء*"!-

حذ*30334!صاك!!"هثذمحآاهآ3لهأ،،.!ه!س!34!له!ألهأ7،أ!ا!عقىل!6ح3

3!3!"ثاآ*ء3آممىآيكلهخ"ىللمكلء"نم!ف،!لمآسأ*هم!،ا4!،،4أس!-ص!

7ح*4؟،3رم"3فىآ"3أ6)+!ذ،اح!3!سح!*،*ع*53!م!سلذ3"،4ح

ثم73،طءه""آ!)،ذ*ة10حا3،كي40ثة3ح(أ!!س3!ساءجا(س!اء7ء-

!ءم!.آيم،*،3خغثكا*+أه*!33آه*س!44!س352"43!ول!إعرإ،!لو4
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135أطالأوا!صل

حملأ،س!!هل،6!"ء*!!ل،*يىف.هث"

هم6\340)*!4امل"843!ع(4"ألذ3)،!ي،+!ا!س3"!م3ع؟+4*ح

!م4،ث!أ1ءح3.

لا\4*ع،"لأ4ة3*+33آهحج3أ9(لو3ععح*س!ل)كلأج52"4!م

حبم3آ")عشا3؟م!ثلي(ول3ل!فى233"مهث."34+!!ص،\7!سلل!4سا4حال!س-

ط*65*احلا،!حل!صهة"حةل!صلا،ح!!ا!س4كهلأح!س"آ،(4!ل*لأةمأ"*!لأ!س4-فى

س!(س!!33!هم4أ3ح)!ه!،ة،آع*!77!ث!!س،!ث8ال4"4عس!(حالس!479

"ح33ه*!أ.ح35!أج!3ء4آهم)"!ضذ3!35!!س*)453-"،!*44ع

أذكلأأ6!ص!"ة،4*!*ز)8ةكلا!!!ح!ا)ك"4*!343(ح*!مه+

*+،أل،!)ال4ح3+س!1!هيأل*954!-*34*ألا!+أ!!ثة*،،-!*4يأ4ج

،(س!لهة3"43!،4عةلهأ"اح!ي)5431!ث3ءة!*مء4صكلى!3!ا!43!هك

س!كلأكل!3*حع!ام!لاا"حه*3،!*آ؟م!8أ**!37ة*طعآ3!4ةأ!)02018

،!ث!49!س591!ص8!ث!ن،+3ح،7ع3،(4!هل3لوألإ!صح!هل!!س+3!ب!هل،أل!4*)م3

25!ل!*53حكأ،3!س2محة!!كأك3الأ!س"35بم+أ،!س3!س3ءعحس!334)*ةلا

3\\س!2أة!،أل4**)+!لك3مه4"3م53.3ولأ53!سآ*ول7!ص33،لا53*"53!هل

ع!س3!هث؟*ع*3(ام!،"*،4!س!*لإلأ،3آءج"،*ألجأ33!!*!لأس!كا7

ء،.ة!ة،8!ا3ذص!،آم!ح013.03!*ةلأم35*(!ث!ص!ه!،!*42ألكج+"ال7

!5ولله3م،34،1ح3ةمأ5)،أم454!س3ة2ء*هةآ!3*لو*ع!+335*

م!ط،،3*لما*!37!*ححم35*بعط!أ3!+*ط3،لما"3حط3235*م4!س

ط!3أ8+033لمابه4!هل!ة235+لهاو4لأ4ال،\4(!!مكلآح.و3!9(403!ص

25لهأ4!س3هم!*!ص7أل!4"3م3ة!س!203ول3!كاةلا235*هم!4ع3هم!3،!س!ساذ7!س

3ه!134023*!!س،.*

*"4ـه"*س!*له!3!ة*،!ثة"!س4!"مح3ة3ءه"4!ص*5!س4مح*!*53ء!*")84ءة
ح*33ءة*5م،ط!ع6للألهاء!س،،"،"ة!!!!*كنة،!"كأه!ه4!!"!0،88ه*!ص!ها!هم!

"**حة!8ط،فى
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الثان!الفصل

-الباكرةطفولتهفيلوالديهفقده-ورعايتهمجيجدمحمدمولد

وهوعمهمعتجاريةقافلةفيللشامذهابه-يكفلهطالبأبوعمه

أرملةوهيخديجةخدمةفيدخوله-عمرهمنعشرالئالثةفي

.كأغكا()خديجةمنزواجه-مكةأهلمن

مشرعاذلكبعدأصبح،(!)م5ء5سنةفيبمكةثد5الذيء!ييهمحمد":..""فيج3بر..

وشرفه-نفسهفشرفالمحمديالدينأوالإسلاميللدينومؤسسأالعربلبلاد

المؤلفينمنكثيرينفإنهذاورغم.ورسولهاللهنبيبأنهبالقول-اتباعه

وذلك،والسلالةالعترةنبيلغيروضيعبأنهوصفوهالأوائلالمسيحيين

لنقلأوالنسبأصيلشريفأنهالحقيقةإلآأن،ودينهالنبيهذاضدلانحيازهم

قومه.فيبهاالمعمولالمعاييروفقعلىأصيلشريفكاالأقلعلىأنه

وورثواالسلامعليهإسماعيلشجرةمنتفرعواوقدالقدماءالعربوكان

بداياتهتحديدنستطيعلاقديمزمنمنذانقسمواقد،البدويةأجدادهمعادات

آلافعدةأنإلآ،الشاسعةالصحراويةالمناطقتجوبمستقلةمنفصلةقبائلإلى

بعفهذهوكانت.بالتجارةواشتغلت-وهناكهنا-مدنفيتجمعتمنهم

.الأخرىالقبائلمنوشهرةوقوةعددأأكثر-مختلفةلأسماب-القبائل

فترةمنذتعد،مؤستسهاصلبمنغ!ييهمحمدينحدرالتيقريشقبيلةوكانت

أمراءبينمنأجياللعذةأجدادهوكان،الإطلاقعلىالعربيةالقبائلأنبلطويلة

يأ-وكان،اللهعبدهوأبيهواسملمفاتيحها)::تنر!(الحاملينالكعبةوسدنةعة

المسألة.ححذهحسملانتطيعونحن،57اسنةفيمولدهتجعلالمصادرالآخرىبعض(.ت)

.الكتابملاحقانظرالكعبةكلت(:ةت:؟ت)
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المسلص3رواصصاطوريةومؤ"!ميالإسا3الدينمؤسرئخصمحمدلألأا

جدهوكان،إبناعشرةث3اثعددهمأجالغاالمطلبعبدأبناءمناحدأو-دأء

حكمفيبارزآمكانآهاشمأبيهعنورثقريشزعماءمنزعيقاالمطلبعبد

وكان!ي!لمحمدالأعلىالجدهوهذاوهاشم.الكعبةأموررعايةفيوخلفهمكة

لهمفيقال.ورهطهمحمدينسبفإليه،محمدنسبسلسلةفيتميزآالرجالأكث!ص

مكةأميرعلىيطلقاليوم!ذافحتىفحسبهذاوليس،الهاشص!نأوهاشمبنو

الهاشميين.أميرلقب،(النبيسلالةمنيكوناأنلابد)وكلاهما،المدينةوأمير

فيئميزةأسرةفينسبهاسلسلةتتبعيمكنالتيآمنةؤ!"محمدأماسموكان

أنهليقالحتىالوسامةفائقالمطلبعبدابنتزوجتوعندما.نفسهاالقبيلة

فبزواجه،منهنحسدموضعكانت-العرببلادعذارىمنمئاتألبابخلب

الولع.شديداتبهكنفقد،إحداهنمنالزواجفيآمالهمحطمآمنةمن

يكنلمإلآأنهمكانةذيثريلأبابناكانالمطلبعبدبناللهعبدأنورغم

طفلازاللا(!و)محمدوابقماتولأنه،الثروةمنالقليلإلآيمتلكيت.34

الثروةهذهتكونأنالمحتملفمن-بعدوثدقديكنلمأخرىأقوالحدعلىأو-

باشتراكأو،):ة!(خصائمالعربمنخاصيةفالسلب،سلبهاتمقدالصغيرة

.الآقوياءهمح!اجممحمدأعمام-القليلةالثروةهذهفيعشرالاثنىاللهعبدأخوة

!نيمحمدإليهادعاكما،بالمواريثيتعلقفيماالقرآنشريعةأنورغم

محمدبعثةقبلالوثنيينالعربإلآأن،والإنصافالرأفةبروحأكثرتتسم،ننسسه

بطريقةوالأيتامالأرامللمعاملةنزاع!-الشرقيينالكتابمنشعلمكما-كانوا

آبائهمميراثفيمشاركتهمغليهمينكرونماكانوافكثيرآ،عادلةغير

تملعلىالقادرينعلىلأإيورعلآأيجبالميراثهذاأنبدعوى،وآزواجهما

وهذا،ححذاكتابهفيكثيراتسددسوث،العربعلىالمؤلفيخلعخاالتيلأوصاثاحذع(ثنرء)

يطالعأننلقاسئو،الأيامهذهمانحوعلىإحيائهيتم،الاف!ححذافيهمتضدمعنصسهـقماهمنحى

.()المترجمبالكظهذالمترجمالرثلا(1"واديالمؤلفيتا"ب
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اؤ3ال!اليالضط

،الرابزوجياممتلكاتمنص!ءآالآرهملةلاعتبارذر!سىيأوكات!!ب،المحمافىح

.(الممتلكاتبقيةتوزثكماتورثأنها)المقصودرضاهابغيرهذاكانلو!ط

توزيعفعند،بلادهأهلعلىماسرىحعالهمحمدعلىسرىفقدهذاوعلى

حبشية.وجاريئجمالخمسةعنليزيديبهنهت-!يلمأبيهحيراث

رغبةالمدهشةالمعجزاتمنبسلسلةهد،ايميربطونالمسلمونالمؤلثونوراح

)عليهماوعيسىموسىبميلادإعجازهفيمماثلاالدعىانبيهمميا،دبجعلمنهم

عليهعيسىعلىيطلقالمؤلفأنالاحظسبقاهاللذانالنبيانوهما،(السلام

.(بالضبطالإسلاميقولهماوهذاع!*حكهك!ع!م3رسولكلمةالسلام

فيهاخرجالذياللحظةفيأنهيعترفأنفعليهماذكروهالقارئصدقوإذا

فيبقعةكلعلىفاضنورمنفيضرمعهانبثق،العالمإلىالمصطفىالطفل

أربعةزلزالوأسقط،قاعهافيمدينةتغاملكيساوابحيرةمياهوغاضتما!لا

وطردت،المقدسةالفرسنيرانفانطفأتكسرىقصرأبراجمنبرتجآعشر

بعدومنعوا،السماويةمساكنهامنوالنجومالقمرتسكنالتيالشريرةالأرواح

.الأوثانعبادةتشجيعومنالأرضشيالوسوسةمنهد،ايم

غايةعجيبةبتنبؤات-المؤلفينهؤلاءنصدقأنلناجازإن-أيضئاالطفلوتنبأ

اللهإلأإلهلاأكبرالله:قائلاخالقهمسبحآساجدأخرحتىولدأنفما،العجبفي

ارتبط،ة!س!دللمثيرةوكلها،!فوغيرهاالخوار!اهذهبمثل.اللهلرسولواني

النبي.ميا!د

.صذقوهالأوائلالمسيحيينبعضأن-حقيقة-يعزىالخوارقهذهبعضرثالى

أتباع)أيأتباعهومعتقداتالمسيحيمعتقدهمبينفرقهناككانفقدحالأيةوعلى

معطين،اللهليدتردددونهمباشرةالمعجزاتهذهيعزونمحمدأتباعفبيشمامحمد(

عذقوا!الذي!المسيحيينفإن،محمدلعبدهالنبويةللطبيعةلبفابرهاناالطريقةبهذه

أنه-يظنونكما-يفترضقدالذيمكالل!يطانمباشرةيعزونهااخوارقهذهثحدو

المناسبة.هذهفي()الم!تجزاتالخاصةالعجائببعضيجرى
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المسلميناهـهـاطوريةومؤس!الإسلاميالدينمؤسس!محمد14لأ

فترةإلئمنسوبةترده!بمحمدبميلادالمرتبطةضالعجائبالمعجزات!حذهإن

عنموثقةمعلوماتأيةلديناليسأنهكما،موثقةمعلوماتأيةعنهالديناليس

الأمورهذهتثبتوحتى.!يمحمدميلادبهوأعنيالدراسةموضوعالحدث

إلىنعزوهاأنالفسروريمنيكونلايكاد،كافيةتاريخيةبشهادات.ح36

لهذاعرضةكانواالأوائلالروأةأننتصورأنالأسهلفمن،ني!شيت!أوإلهيةإرادة

مناذعاءمجردالمعجزاتأوالغرائبهذهكلأننتصورأنأو،الخداعأوالادعاء

اختلالنصدقأنمنللعقلهوالأقربفهذا،ومشايعيه!رمحمدأنصار

.(!محمدميلاد)المقصودالأزمةلهذهنواميسهاعنوخروجهاالطبيعة

جذهأنيقولونفهمهذامنأكثرهوبمايخبرونناالنبيمسيرةوكئاب

الذينقريشساداتإليهادعالميلادهالسابعاليومفيوليمةأقامالمطلبعبد

طالبأبوفأجاب،الطفليسقىأن،الطعامتناولمنانتهائهمبعدمنهطلبوا

يسئململأنهاستغرابهمعنقريشساداتفعبر،محمدأأسقبإني:الضورعلى

لكن2ثثهلأاةعشيرتهأفرادمنواحداسمعلى-معتادهوكما-حفيده

خلاقهكماالسماءفييحمدهأناللهعسى:قائلاالاسمهذاعلىأصرطالبأبا

.الممدوحأوالمحموديعنيمحمدالاسمأنإلىهذافيمشيرا،الأرضي

لقد.أمهفقدسنواتبأربعذلكوبعد،سنتينابنوهوأباهمحمدفقد

لعامينبهوظل،جدهمنزلإلىنقلهفجرىأقاربهكفالةفيالآناليتيمأعسبح

ذلك،طالبأبيإلىكفالتهفانتاقلت،الموقرهذا-المطل!عبدالمنيةواشتحتى

أبناءأكبروهو،ونفوذهسلطتهفيالمطلبعبدخلفالذي،الودودافلص

المطلب:عبدلهوقال.المطلبعبد

أباهاللهاختارالذياليتيمأخيكابنبمحمدإلياثأعهدإنني،الأبناءأعزيا

مجردمنبكثيرأعزعندنايكونأنولجب،العزيزالطفلهذانتبنىحتىفتوفاه

كماواكرمهمخلصبحبأرعاهكنمتكماوارعهمستإذاعندكخذه.نتبناهابن

بكالصلةوثيقفهوأكثرأوأفخلكنتمثلماودتلهوأحبةأكرمه.أكرمهكنت

أضعافه.ثلاتةمعهتفعلهحسنصنيعكلعلىوستجازيودمكحمكوهكأ
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141لثانياابخصحاط

فهوأولادكعلىففئله..ئدةبالتعليكذلكفسيعؤ*"معاملفيعلىاحرص

و!مالأ.امتيازأالبشركلويفوققهميفو

كماأجبهوإنماطفلابوصفهتجيبهألآ،دعاكماإذاأنهاعتباركفيوضع

هذاكانمهما-الطعامإلىررص!لجتلا.سنأوأكبرهمعوقارآللأشخااأكثرتجيب

يأتتذوقولا،الاحترامبهذاجديرفهوأخيكابنمحمديجلسأنبعدإلآ-الطعام

نإ،منهأكلقدمحمديكونأنبعدإلآنحوهيدكتمذنحتىأوالطعاممننوع

الخيرقلعصيتوإن،يديكبينالخيرسيزدادهذهتعليماتيراعيت.ح38

.()ة:عندك

بمضامينهاالوصيةوعىقدطالبأبوكانإذاعمامعلوماتلديناوليس

كانأنهإلىجيدبشكلتشيرالأدلةلكن،كلماتهفيأبوهبثهاالتيالجليلة

اعتادالذيالتعليمعلىيقللاتعليماعقمهإذ،وحاميأصديقأأخيهلابنبالنسبة

يقللالكنهو-حقيقة-التعليممنقليلقدرأنه.الأنحاءهذهفيالناسعليه

.لغيرهأتيحالذيالتعليمعن

إلىوغروهانبيهممواهبفيالمبالغةفيمنهمرغبةمحمدأتباعإنحقيقة

،()الكريمالقرآنعلىالإعجازمنمزيدإضفاءفيمنهمورغبة،خارقةقوى

حقيقة.تمامآوالكتابةالقراءةيجهليكانمحمدآأنعلىعموماكدونيؤفإنهم

ؤلاشبمتابمنقئبهمنتتئوات!نكوقالأ:يقولفهونفسهمحمدأكدهلادعاءاهذاإن

السابقةالسورةوفي،(48:)العنكبوت!"ءائفبطفودطلأرتالبإذابيمينلثخظه

كتابهفيمرجانعنالمؤلفناقلهماهذا752ع3ا؟"!76"ه"6ح13"أ5،"اكاثهحةدأ"!س!ل!ا.اح).2.؟"()تنر:

فيها:وردماوهخاك.فامابنبسيرةالمعروفةالسيرةفيذلكنجدلملكننا،الإسا،ماشرح

ظلفيشراشالمطلبلعبديوضعوكان،حهماشمبنالمطلبعبدجدهمعالللرلص!صان

بنيهكنأحدعليهلايجلسإليهيخرجحضىذلكفراشهحوليجلمونبنوهفكان،اخسعبة

فيقول،عنهليؤخروهأعمامهفيأخذءعليهيخ!م،اغوهويأتياللهرسولشكان.لهلا3إجا

يراهماويسر!ه..الفراشرعلىمعهبجلسهثم،لأنالهإذفواللهاتبدعوا:المتللبعبد

طالبأباو،الدلرسوأبااللهعبدلأنذلكبهطالبأباصييوالمطلبعبدكان05يحممنع

غئيق،فاملايتالنبويةة!با..همخزوميت..عصسوبنتفاطمةأمهما.أموالأباذآص

.()المترجم.الا،ا37ص.ص،الإيمانمكتبة،المنصورة،ميبيومحمد
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المسلمينريةاهمبراطومؤسصوووالإسا،!ىأعدي"امؤص!ضدا7 !حمد

بالقهيؤمناتذيالأبيالنبييهزرسوبالقهافآمنو...8-أل:نترآ(ثاس!آلا1)ا58آيةآيض!ا

،!بحا!ذونلعقكئمدراتجعور!ماته

معنى-منالكلمةفيمابكلوهواذعاء-الغرآنمننتوقعهماآخر+ش

ننسمهالزائفالوحيهذامن"خيرةأدثةفهناك.الحقيئةعلىدالأصادقآنيكوأن

التاليةفالوصية.الأيامتلكفيالعرببينشائعةكانتالكحابةآنعلىتدننا

إذاآفنواانذينأيفايا!:ذلكتؤكد()الكريمالقرآنفيوردتالتي.ح39

يكئبأنكاتبئئب!ايؤلابائغذليكاتثتجينكئمؤئيكتبقاكتئوةف!نقىأنجليإنىبذينتذاينتم

.(282:)البقرة!بم...القةغقفةكغا

معترتىالذي!ييهمحمدعمابنوهوطالبأبيبنعلياأنأيفانعلمنحن

،(الوحيكتابأحد)المقصودلهكتبواالذينأحدذلكبعدأصبح!ومحمد

حسبعلىمرتبة()الكريمالقرآنمننسخلعملعددامحمدمنهماختارقدو

نزولها.تعاقب

منوأكثر؟أخيهابنيعقمولمالكتابةابنهعفمطالبأباأنإذنيعقلكيف

ساعةكل-يحمسئونكاناالتجارأنولابد،تجاريةحركةهملتقىمكةكانتفقدهذا

ظلص!اصصمحمدأأنونعلم،الماليةوهمعاملاتهمصفقاتبمتسجيلإلىبحاجتهم-

غيرفمنالجديدالدينإلىدعوتهيبدأأنقبلالتجارةفييعملسنواتلعدة

.الحروفباستخدامعارفآيكونألاالمحتمل

هذالكن.شبابهعنولاالمستقبلنبيطفولةعنموئقةتفاصيلتصلنالم

يعدهعمهراحلقد.تماماالمصداقيةتنقصهاخرافيةبحكاياتالنبيأتباعملأهالفراغ

.عمرهمنعشرالثالثةفيوهوالشامإلىلهقافلةمعفبعثهالتجارةفيللعم!!

مستقبلا،عظمتهعلىالدالةالخرافيةالمبشثراتمنسلسلةاتباعهوضعوقد

بصرىإلىوصولهعند!بالهمحمدآأنذكرواالمسلمينالمؤرخينأنذلاثمنو

هوأنهبسيدويظمتالذيالراهبوهوبحيرااسمهنسطوريراكحبآتاهما!لاب

وقاليدهوأمسكالسوقفيالمتجمعةالجموعخلالوتقدم،سسيرجيونفسه
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."يقتربوهوت+ندلهسحابةهناتكانتفتدشآنالغا!ملجذان"سي!ص

كستهاماسرعانمكانأيثيتحتهاجلسالتيالجافةالأشجارأنأيضاويتال

بينمطبوعآكانالنبوةخاتمأنقالكماالشمسمنلتحميهالخضراءالأوراق

واضحة.زائدةشكلعلىكتفيه

نورهيعليهبحيرابهاتعرفالتيالعا،مةكانتآضسودتقالهماوفقعلئو

الإعجازيالنورهذا.البيضاءالسحابةوليس،وجههفييتألقكانالذيالنبؤة

ثم(السلام)عليهآدمفيالبدايةفيموجوداكان-المسلمينرواياتوفقعلى-

إبراهيمرأسعلىالنوراستقروأخب!أ،ذزيتهمننبيكلإلىمنهيتحذرراح

اسحقعلىهبطوالأوضحالأعظمالنور؟نورينإلىالنورهذاانقسمثمومن

الذيفالنور،وذريتهاسماعيلعنداستقردرجةالأقلالباهتوالنوروذريته

السسلمنيلةطوسلسلةفياستمراريتهكأتمثلاسحقإلىانصرف4.3،

طوالاديخرقدإنهفيقالاسماعيلبنيفيالنورأما.اسرائيلبنيمنوالآنبياء

الإشارةيجبوالآن،المقدسالرمزإحياءفيهتمالذيمحمدأتىحتىالعصور

.(م!ينمحمدفييتجقى)أيفيهيتجقىأنقذرهمنكانالذيبحيراإلى

المصادرفيالإشاراتإلىترجعقدلأسطورةاهذهفإنحالأيةوعلى

الفنيةلأعمالواالرسوممعظمفيتظهرالتيالنورانيةالهالةأصلإلىجدأةجل"دقلا

.(السلامعليهالمسيح)المقصودالمقدسانحقصبجبينتحيطالمحفورة

نإيقال،مكةإلىبقافلتهالرجوعوشتثعلىطالبأبوكانغندماو

بهذااهتمامهأخرىمرةفأظهر،محهولإزاءهاجسه-أخرىمرة-5ااعف،ابحش

اليهودت!معليهواحذرالطفلبهذا"اعتم:(ه!اجممحمد)أيالعاديغيرالشاب

.كبير"شأنذامايومآسيصبح!حذاآخيكفابن

تجيط-محمدبيناللقاءكعذاعلىكثيرآيقولونالأوائلالمسيحيونالكتابو

للترآنالحضيضيالأص!ووهمغاليهتبهنيفتحومنخاحاصفهبو،ال!اسيالراكسبوحذا

لممجيولمصآوكحذ!بحيرانثجنلويقهثماوفتشعلى.قيتهتيكعوقما!سو(مي!"صدا)
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المسلميناعبراطو!يةومؤسرالإسا،ميالدينمؤسر!همحمدكا4

الكتابتاريخ!دلمحمددزسالذيوهو،المسيحيةأواليهوديةعنمرتدآكاذ

-سرجيوسأوبحيراأي-وهوعقائدمنبهوما(والمسيحي)اليهوديالمقدس

والذي،والمسيحيةاليهوديةمنمتنافرمزاجهوالذيالجديدالدينخطةواضع

بحيرافإنوبالتالي،عامابعشرينذلكبعديظهرأنلهقذر

فيالسورالمهمةمعظمعنمحمدمنأكثرالمسئولهو()سرجيوس!.42

عشرةالثلاثابنالشابهذاأنيعتقدونآخرونكتابوهناك،()الكريمالقرآن

منإليهالدعوةوكيفيةجديا،دينتكوينعنمفصئلةفكرةتلقىأنلابدسنة

منالعشرينمناقتربعندماحياتهمنلاحقوقتفي()سرجيوسبحيرا

.!)تةةالشامإلىالثانيةرحلتهأثناء،عمره

آخرونساعدكيفندريلا-بعدسنرىكما-لكننا.لايصذدقرأيوهو

هذاحقيقةإلىنصلأننستطيعلاإننا.()الكريمالقرآنتدبيحفي:!ولهمحمد

وأالمشكلةهذهنحلأننستطيعلاإنناهذهأيامنافي-مرضبشكل-الأم!س

مرضية.نتيجةإلىفيهانصلأننستطيعلاآخربتعبير

شخصيةفيظهورههيعلا!محمدحياةفيالمهمةالأخرىوالحادثة

فيماالعشرينقاربعندماأو،عمرهمنعشرالثالثةفيكانفعندما،المحارب

كنانةقبيلتيضدقريشبهاقامتعسكريةتجريدةفيلعمهانفم،آخرونيقول

المناوئتين.وهوازن!،ك!اح*كا

إخلاصزادأنإلىالحالبطبيعةهذاثأدىمنتصرين(وعمه)محمدوعادا

منضكنتهشهرةالانتصاربهذاكلمتههمحمدوحقق،أخيهوابنطالبلأبينخريش

لك.ذبعدسكحاستثماا

فياستمرأنهيبدوعمرهمننير!علاوالخاكسمةبلغحتىالوقتهذاومنذ

كلماآنهنعتقدليجعلنايكافيماالأسباباكشوهناك.عمهحالتجارةشيالعم!ط

،وكأىئخهمدممفكأال!اثخةأ!اعماححذهعلىدس!للتصدىقداك!جعاأنإلىكئماالخاشنةفلتت(:؟ب)

.)الناشر(النهارئإليجاجعفلير،الكتابحة!3ماعلئتحليضه
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بانضباطيتحقىبلاشككانإذصقلاالشخصيةمواهبهزادتالعمرفيتقدم

حاضرسةوبديهةملاحظةودقة،هد،ابأهلبينقويوذكاءفائق.ح43

.فرظبينوبارزآمحبولآجعلهخطابوحسن

ز!-ائلأية(سديفاوليس،ش!لهك!ابكااسنجهد!!ثميما-الأقلعلى-فىبئا

تنسبأننفترضأنالطبيعيفمنحالأيةوعلى.يقولوننئفمامنتمكننا

للعالم،الحقالدينليعيدأرسلاللهرسولأنهيدعيمنلكلفائقةصفات

حواليوفي.الظاهريالكمالصفاتبكلنبيهمالنبيأتباعيصفأنولابد

ثريةمكيةأرملةوهيفيعكاخديجةخدمةفي-عمهبمساعدة-دخلالفترةهذه

مرتين.تزوتجكاقدكانت

بوصكهللشامالمجاورةوالمناطقدمشقإلىالثانيةبرحلته!رومحمدوقام

لهالموحصلةالأمانةوراعيئثاخلاصبنشاطفخدمها؟فيعلأخديجةلأعمالوكيار

وثروتها.بنفسها-لإخلاصه-كافأتهحتىعادأنفمارضاهاحازأنهحتى

وجاذبيةالأسريةالعلاقاتبتأثيركانربماالارتباطهذاأننتصؤرأنثممكننا

ص!ماسين.محمد

حياةعلىمهمتأثيرلهكانفقد،الارتباطلهذاالدوافعكانتومهما

فلمإليهأحسنتخديجةأنأبدا!يمحمدينسىفلم.الزوجين.ح44

ت!!ألافيكانتتزوجتهعندماخديجةأنورغم.أموالهايبددولمإليهايسيء

لمأنهإلآعمرهمنوالعشرينالثامنةعنيزيديكنلممجطا-صمحمدوأنعمرهامن

الزوجاتتعددأنرغمعمرهامنوالستينالرابعةفيماتتأنإلىأخرىيتزوج

وشائعآ.بههمسموخاكان

سوفأالحياةقيدعلىيبقلمأطضالثمانيةمنهامحمدأنجبوقد

بعد-ئعدكالهظننجىنزخديجةجفزوفلذ!ويخآمج!اتكدهـصح!رو!لى.فاطمة

.الكاملاتنسوةالأربعبينصص-تياوظ
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المسلمينامبراطورلةومؤصالإسا!ميينأطامؤسسبغضمحمد

*عهطء!*5*ول*"ول!+

3+!ع"+*الث.

لمء!ه86دكلءع!هإثه!.،ء!!)"8ج+يرء8كغ!49جكه!ر-4!ء3!،ئىع4إ3ي!.لكح
عالم04-2ذء،"حع34ء!كل"ى؟4ع3ءحجكلهمل،!ف!،،+عمل44،كلألهر!هلء5-خهيهكز7"آ5

++!لأه!ه!ءم3كه.+!جسج4...0،"كغث!88كطى!كح،57،،/!مهه!عكله،314-ثهعع
رر،"هكولآهك"الءح.كله)8ءزن!م!يءاث!.40!لكله،ءعح،!لل!8!هي4علو*ع+الءع4

.ه!ضء+

ول5*!*!ت*،(4جله!!س!ة13(لأ*هء2!3+61!،(طح!هلالله4!س*

35آ4عيلأ83ا*هم!53ثاه+،يهلافى،+!سولل!!،*ءفيلأاله!3ء*4

ح*س!لاأد!حة*كهأله5لأع447"*3!سأآال*ةاك47ة3اةأ7لأىأع3!ك

4"ةثهلأ!ل4!مه4جألأة3آلر3094!صآا،؟الأ!!03"أ5آ،4ءخ3!كثلأ

43،.،أل؟ثعيح!سج3،ءحذ(أل5،لحد،*ةلأ!3.طد*.ثر69.*ذي!3

حاأيء!ع،*5كهلألهأة!آ3م4،آ*3ذ*!(4!آ*!"3له3"أ1ع!!71"هم!3

كعهكأ!43*ذس"(!س39،لو*!ج3(4!سة*4!مل!سأ"!ص!2ءذ*!ك!س(ع!ال(ع

!3لمان!ح4ة!س!س*!*آ)"3((4!فىول!آس!لأأر،ء4113ة7!لاأ،!ءفيلأأس!33ح
3!س!3ع5ح*(ح4لااكرة3ءة!.!ملأللاغ4لأ3!س!*!ل:ةول3الأ!س،ة3أس!!صلا3،آل

3405*ذ"1،5"الأثةعلأحح!أل40،أل!اهالألإحلاع6ال!)فأ111لما3"حلاآكالمههز!!

أ!!خ(!اكه!ولع3!؟!س!كا45،7ح*هلإلأ،ول)5كس!3!*!مل3*4آهول3-
أ!ذ*!سمةة"ألع!لأاله*+،لأا*طفأهلو*()*+ألح،8.ء34هم!+"حذ!*أد!3-لا

ذكالاول5،ل!سذة؟3أ،ال!(4!سة3خهم!!لة!،.!صع53ح!*!!ءأ8!هم!!سأ،!"ل

ذ*طهمأمأةحلاس!*لأأ"علأ"*ه34ة3،15،ذكا!هميال!حءة+ولشأع3(4،1.03ء
آ35*4حاعوللكأةوو*65،*ة،ك!اح"،س!4ة7أل!س4ةلهأول5!كا*آع*ع3

ء32،!*لأ!ح!مذ3،4ح9ج*ىلح*اللهأ3!اذ!س،خع!!أ*ه"يألاأ*3ع"!سمملا"(عس!

(4!م+الأ"،ةحلأ،3ح3ىف)؟4.3*ح!عةهول3هبملأأ،*!افأة4لاأ3"س!لماءخلو،37

آ3ح3*غ03!سل،ع*!س!س،آأل*4حعلاا!247*لا!3ا!!سأك3!مم!س"

،40ثا3ء*!ل3آه84*جهم!حلاص!*6!!"الجلىس!3ة*(ههم!ذلهأةح3،!"4

ع!ءع!*ع!ك؟آأ،6!+!س3!س4!1لالماة3ع.3هثههسامه34ح3!ص؟38!اح3"

*5!(،ي3لا!أا!53أ"أع3419!سع3،لأ4أ3!4،*!.*.57،.+8ع"ء!سكمةع،ع*3حمه.

*5،جذ،4!س،ي3*أ)ألحكااةم\64ح!س34ولنلة4د..
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ط،"لرلم3مثد*!*4"ىي.ي33

م35ثئلا!3ةول3ح3ول3!س3،\7ذحجيه!3!ص)آ*أآملاس!0ه،3،"ه!7!س3-

)لماآ،+"لا،3*ع"*+ألح!!أ"4*4،0ح33ء"4+؟52*هممهم!ة34

*ء*همأ4جمءىلو،ا!هلآ52س!ئجثداك!41\،34++،+لس!3+كا6*ة!4"ة

3!صع!سأ"أ!ص4ج3يل*س!ح،ل4+ل*ءا!كا!س*س!*ح!س454*لماه!ثيمايأ

*85ماكام*ج52؟4*بمأ+كأ،ا+8!44ذ3!ث8!سع3،-"33،همهم33"ع

*ج3!مل!ح*.ح3!ث!أ"*4،3!ل3!3ط!سلى"*ث!*ه+كه؟4!ص93أ!احع3ه!م

ءول!سح!،+،!لأ"4!سظ!!س9مم!033آ(.ط!ككل!لإح03آ"!ثح3!+6!،*ذ!3

5!!ص3!ص4!!سص"اج.88ة23!6453،3**ث!له!3+كل!!64ء،،!،،"

ه*ج4،02!س"4أ3جم*س!3"لو023أ،لأط!5،ي5(ةفأ،!سا!،؟4!م

أله!1أع2!عء33*إل*ع*أ4ة33لإ*!:*ه!هملا!ل4عول53!مذ34،!وللا

أ*!أع3ذأة*!3ح!ء،6"!ذ3!آآ4له!3لا"ء43ح*!"4!س؟أ.ة*حة5!،

3،حولعأ.!44!مملاه!**ءم!(*س!آهس!وليح،ثع!*34ول!س!س!سع84لكا*ة

ةلأ)ثهم*ذم4!س!س!،3"43آه(4!س"لأ!!ا!..5ءفكا"*ثه3)"!س*،

م4عكا3!س+4"!3!*لآ،ئمهمأ4!7ء!ح4،04،!أ4ثلا!س4،*3!443عثهم03(

نل!3مة*!"!)ادةجلفاولأ+!اة،أ+اافىا!أحا"*!ص("آ4"3ع3ص!لحس!س!3-

6ء33،!)!4230*!4ة**ه!مهء1)اإلكذ3ما!5!4ع!سأآءوله،م!ا

لا*3!!س!صأة!هه!طكاح5آ56!كح84).غه*،ء4!صظ،*ل3!صلآهمم!4ع33"-

!4!سآ،4لهأول،آعك!س!لهأ5لهأ4؟3،لا!4؟4حآس!ةلأأج*3!!)3!ل3ال(!س،

كا024!6لو!!س!ص!!48!مللو!ك!ال1!،كلأ40لمة*3"لأ!كت!،!3عكا

ء2"345س!ثع!س52لوء4!*!*ح،ل!ة3ة*7+38!آ317!ط!ل7ا!س4

ة،+أآ!ص!3أ"!سجآه(4جن+34!س*6ة(ع3.،،ء345جولاثع!أآه

+!اهيلا+يعل،يفل!ه*أ4!س3\\مي!3،+!نثه!!!7ا!33عع!!(*ص!3!!

6!ك+3م3!ج!مثع4!!س!أ803ى!الحأ3مةول!لماة3!احل2!*أ13آهله!4!ص

6!*ج(3ة)ز.حرأجكاا5سأ6!!3ج*\3"جلى"*!مبثأ*!هل6!لكا؟4!س)"!*4

ء3ح!س!3018آهكا!لاا،8غآء،ل!،كاص!!ث3!4!طبه!ر3ع!39ذ*!

6حول4"3،له!آه24،3ع،.3ءابأ33+ذ4(ء4+62ج(.!*،34!سل"4!س
4ح*3!!ءم+4!)،!!ا3ح!!ههةء4!س*!!يم!ح3لألاة!6!!5\7!س3!م

4،لأآحالإ34أ3ح3040(،!!"ة+!2ءححذححعكه!م!4(كأهم!704:أ4

هآ4ا"عأ3عل*ءح!344س!لأه3.

ءطاك!مل!اا!483هم!6امعياء!ا4ع3ا!)،آى33"ج44*لأيت!*3ع17

ء3!سع!طلاقي!س!ل4أ!ال*
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المسلمينامبراطوريةومؤس!الإلها،ميا!رينمؤيس!"مجسيمحمد

لا4طث!!ءى!88+!!لو."له!

له!طكل!!آ6.3+!3ء033!س3!ك!م4مهمولكا،ة"4،ح"،4؟ا+ح!*4كهة4ح

4ا،عة"4ة)عأ،ة3*ء3"!3!*4*+آ!"03،!53*ء33!3،

كاحهمم3ع4ح!ك+3063*،ة(آ3"ذكاه،لأثه!ص(4+("ث،ءنامامع

!لك!33!سةء!سلهاةكث!4444!ص-ىيذآثةذس!لهأح!3!34!9!!س!4،.لمء7؟ة

!3!اك5،!*45!!3حل!*6ء)آ!أ!ثة3!هل"!س)3!س3شول7اط!6*ء-

44!ص33،،4ععه*3!ص3م*،أص!وللمه!ص3مه.!ح*ثهم!طء84!،-

(4ء8آ!4"4!ص!أ\0233!د4عبمم53!"،،*3ع3في(حمم!له!5"(ذ*عبم!لؤ

ة!ح!سالح"ء*8"3ا34،"!س!ملا!7"أ(!ص"38!خلهأله!4آ!ه!3!س،مب!4!!س!36

3ء*حء884ذ!ك!ح3حآء-له!ة4*!لألأ،*4طذ*4*!اك3!ط(!س!ن!ذ

!ء"!ل!!3!أل93،3!م7ة8!لا(هةط3ذل!ح،*3"!س،!هل!*لو*ه*
هم!لهأغ!ى3*\3آ"ة،!33،!+!س3ح6!ق"8"!ل45"3ع!(ةثث!4ه!هك4*ول3ء

!!!*13!!لهأة!"*!س3"،ذن!ول3أ،،لأج،ح3مج4ول*حك!اله!ل!"3أ*!!ه!ص!4؟
+*333!لاح*ذآ45ذ،"4ع3ة!س3*!سخ!س!آه(4ذع3آ!4-4!س33!*4

4ع"3ا!!*4ث*أح!س!ل!،!"غ!ا!أع3ح(!س*ح!هل(+ث"ة!م4!ولءمم60!س4ة5-

"3("كاةله!!س4+*"هكه4ط03!سء*،3كث!40كث!كل!3!سالأء!س(ءلأح!3

+3+3،!*4،ا،0339أن!2ء"ة4ه"3،!س7*ج!!!"*3(،طذله!3

*ضهحـه*3!س*!ل،!3!!!3!52لهأ4ةح36،،34+*40334،3!س3-

3ذه*!."4!هلمن!،4ح*اح433،ء4!*،+ح4،+ح43ء3ذ*!ا7،

م!*ة!!!طذ،لأ4ح!ح!سآكهآه)،ة3حهنهسي(،*ك!3!مححة7!ع،!ن

!الهأ!ك4ة3لأ3،لما!اذةهول"آلأ4ع!!(3"*ه*7،*5*53ي*!ط؟،3"7!م

!س!*6أي3!،،4!*+(4هذ!ة3!2!ص*3،!ه!..3،*له!!.

+4!م8،ء3حا*كث!3ة!س!س33،*ذ034!سذ345ع33ح3*س!!(4!س

!ل!ذكاء!حةحط(233!س(!س*أل!س4"359ا!!م43حا!آ"9ا3-،م!كلم+*

ولها3!ة،(4!ص43!!ك52ص!3ءيلأ02033"43ذ3آ!ل4!ص!18حذ!س!4

*ع33!م!ع33آهلهح!5،اث!6"3ع!سح4!س44ة*،!ث!+!ص*!س-

ع!*!ص4!ية33لما!مءم!ث3ءله!*ة!1،،ولء335ذلى!ذ!س3.3!،4ءم4!*له!
ه!سح+الماس!لذ،8!سهول!س*ذءول!!أذ!1!4*!هل5!ك!س.(ول،م(4!هل

3ع!4!س3،افى3!سححة7!س،4!سة!م3آ(ول*حآ*س!3كث!ةم4لأ4!3!8*!ص

س!ةحةا!*ذ!الهأة!مم\7أ"!6\م4"!سأ"س!ط"37ج!س!هث(ء6!سىل!س،ذ*!ك3ج4،

4!س!ه!لا3،+!سحاول35ث!1ح4!!،لهأا8+)!مالأآ!س."!65!طهح*آكث!4ج)\طآ!م

آ!ث**لهاه!س4"وللهأ*ولبم6*!3!ئخط4!مم3!سلاا*آ5!ا،!سكلأ531!ل+4004

28ع!ذ،4مال،أ33آ283آ،أ6\3ةأ!أ!ا!أ*ك*لاة17،*ذ،!دالهةفىح!هل*ع،ال
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*!ههط"!*ه*!\8**!.35

،!3همأ02!لأ،ذ+،3ز،!!!!هل(4!س!ك+(!35آه"4!هلههل!ط!م3+"!

؟*ع3!ع*آة3ح)743عة4لو"،5"ثه!أل!83لأةج71!كأل،نلا!63*ه"لمه

ة(3لأ5،4ء*:(18!(*همحه!ص3.3دأ44**4ع"43!م\407*كلأ"*لاه2

"!م*ع"ه!!س33"2!ل43*ذظ؟51ح!س3خهة!،3ح+أ+!س!صز"4!؟

م4!صخ!!هل3ح534!مهس!كأح!أد!35ذ!*3"!3ةلح"ذ(*ح318!مىل،

!*4!)،،1،حح7،ة339"ةءةة"ألق!حط4لأ4ولذة!اكناةح4آ4ح)*ه*ه

ج"3*!ل!34"!3علس!،،ع"!كل!مه!عأل4*حم35*(4كرحع،حس!3"

"الاةلأ+ه!ح3،*"أكله!أولهيله!4ح7س!ك!ح3ء2!!3!*ذ"!(!صذ4016

35ل!م،لأة!م353!،م!ح3*ه!س!ث3آ4."لأ)!ح4)ا4ال،3ء،مذ67!م

لألا*(3!ل3آ(هم4حغ!*حآلما!403عةدأة3،.4ة3س!لاهحلىس!7أي4!هل

*03مم!*ء*8.!ص35داع3!س3!!!مم3.حا8كلأة!هك*0س!*هء33لأ53*

(ي**4!س)،ع93032م3!!لع،*ة!"!03!ك،"الم!ممممهع،كا**ط!40-

ةيأ!33*9"3!7،*!،ا!م407(لإأ"،ولهة33السعال،ه%،!*4هك!!ك*!،

،،ى04آ3!3!سة!ل!"4ح3!صة3*5خ84ا!لو4ى04،!*ةأ!!ه!

4ذ3!!"4!مم4!،،*7م4ح33.!*،أ!كلأث!+3أنا8!س*3!لخج3*3!-

أط"3!أ3ة!،،*،ع98)!اا!ك33ممه"أ،!4"*!،ذ43عط!7ه"ط!سآ،3-!ول

مفىة(733،لآهط!7!س3**جم!6.ل!س!طة+30!ثه!هء2(4!س*

لهأةألماهكلأ4س!جلىولة4"!ء!!هلال3(،،ءم"4!س5!31ذ!س3433ذ3*لإ""3

!!*كل!+*40*!ص3"!صةهم!4.!آحح!سةغ"ذ"3أ"الهألة"!س**حج،ح"كلاهط

!س7!س3،لأع!2*هم!*هم!لهأ4يةكام!سذا!صآلأول3"نا+"له!م2413ه11ه!هك!س3!ك،

"ألأ(لا"!4اة!سلااهمأ!صا!آلهأ!س3!3ع3أ!ا!ص4،ا8ع*"\7!!أةهلو!مه4ع!اذب-لا

"ءذ،م5!4!م4+*؟"آح"4،!ة*"ة،1*أ!4،3!هث+**!س3!

ع!!حةءلا3آ!أ!حخ!ح"خذمهول4له!ا(!م9359!ا(س!ة!مي4!3!ح8!س3"لم

41\ط3!س3+ثةوللهأ،،.اهماعلأآآ.3!فأ،+7ححآ)*3!سل،!ثح.*ذة3!صي!أ7م4،0!ص

!!ع*اس!ئآه"4!صأك!حلي،ا67!ء*ة!ا!!م*3أمم!ل!ص+،13؟6.!س3ول9"

"30ج4،لأ4!س!لى،.04ول!ا1(،سأي!!كهي!ط3ه*3!خمكا!س)،ث!كث!ء*-

4!س33"*"ا6!س43!س3لهأ*عهجح!ي3ة5،!.ثمء"ص!ط(+"!ولثلأ!*!م

"آلأ4ح3ح)+"3ءءألاس!3ب!+ه!س!4"ع!،!لأ4ح3!س!4!ص3\7،أذ*3ء2

4ة03\\،"نه"أ4!*ح*-،.724!ك7ء3!ص*!س*أ!ة*هح4ذ"4،8!ص!!ك-

3!ك*!س!صهم!اا!حل(أت4ج*،أىة*أة3*!،،ةه+س!وله"م!كل!4"ط!مهع!س"

3،5لى!*ىلآ4ج!ص!ك!س*أم*ذ4عول.*ءة"3!ل!*،11أهل!ث!مه،+حأ6+،"

أ!س!ي4لأكا!ص"ع75!س(1،كا057*ء!س(آح"(قأ0،3كأذ!ص،ث!"دسأ3"ذ!
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)(لآا
وو3المسلصاكب!احلوريةيمؤهـرو5الإلرر!يالدينمؤسر!"محمد

كه6ط1،".8+3س64ى-لول54ل؟44!ن*.

*ه*!ت،(*؟ث!4!س4!ظ*س!ص!6كأ-!!،عآةة35ي+3!سلاأع*عحكهع3ي!!ث

(5ي!.أاطام4جلهأ!آيءولة!،534حةاهكا!ةل!41لأيولح؟!ءيأ

!ث5هي*)!!هآ3آ4ح*-،!3ة!أة!ك*حن4ع!3ة!م3م5بىذكلا!3!

(!6)هـ43أبى!05أأك!*ه33آ)الا9ةه؟آ3!3ء4!+عكأ*ءح"7!"ي

8ة3ح،أه!لا!أ!4ح5!ع3،.1.حم53أ!!س3،33ء4ا"!أم،!ث!س\740)!س-!س!

(!ا5ء*.ح،)!م6!ء*،ا!سأ.!ة3+ثهم!س3!سفى672ةي+8ة5ول"2(!أةهم!-

3!ص3لهحآآ!د"713ء،آ!،اد)!!*"4!مل"م)!!س53+3*آ.ل!س*!ل3س!كه53

*!لام3ح.كاعهءلاأ،)4ء!ككاححح،!لأ3آ8آ3ثا5!،ء44ة!.كا3ة3ة3.

+4!للهدثمر4صأة4؟!3!بمذكاج3!مةآ4حكأ!هخ!!س"،*53-ح

س!ك!398أ)،مه3!هثول3أ!4+مآكا!+ا!أال،ه!م!جآ،لأس!أ!ث)!ك!3+*4م!"

"أ،!س3فى44!س3!س7!س)64)"(أخ!17أبمآ،رآ،.1)!ج)!""4"أ("2لهأ4!س.لى،ذ")ح

7+س!ح!ءس!كا،:لهأ!ح1،آح3!أ"غ6أنم)"ح)!أء،ط1لمأ61ح،،أ!5ة*!ل،،.!هلل؟4!

*ةكأ4ح،ي!يأ*ج)!آفى1)"1،د1،!لذ"حةد)!119،إ15،إغ!أآح413،!س33!س!3م

622+5،)1:ج3؟كب!ء\،ة3ح!ئ"،أ،)آ5!!4!ئلابماا5،،!م!*أس+*!*!.ح

كاول!ل51!ل.أ!ل)د!أح4ة*6*45أ+يأله!ا37حأعة!ل-،،4!!*له!44أ!ك

ح)"ذ)،ا!،34!ص*بىع!لةلهر6+أ6عبمطو3ج"!4!أ+كأ!ح.ليفكاس!.!!ده*،؟هم!

!س*،3خ33لح؟4!أ33را3!7جفىأ،4ك،،45لىألى""ه!ةةا!تس!4"!

ج3!،!!ا3*،+غح53،اأ،؟-*-"له!!ص8،3!هلأ،ك!لأي)!!*!كا41ة.ي4..

4!!6!صاأ!!ح،إم3كطه"!جع\،آ!س"آم)"!سأ+ثعآا7.!4،أهل4ع

!!!سحم31*م5امذ،،آ.إ!!س3إح!سآح*ءأ4ح4+ألح!"6!ث4!س،3!7ة*:،

،،ي3لأحثمأ(لهأ!ءأ/4أ!أأكأ1!أ53،آ3ذ)،+!س!"!لو4*ة

+)،"*43343ج3لحلها!ح")!،.إ!)م+"!س!+،الما34!أة(0"ا6ح

*+يع!ل،04أك،؟+؟لو5،ا،!97أ!أح34"مج!ةةثمحغن!!مهكللىجك!3ء"ءيمعع!

يحؤ+4.

!(م4!3*أكافىح*ىع5(570\له!!د،"كأ!س!ي!ل4.!++ء1034"ال

4ة3أأسا!م!س3ز!"!للمال!132"ح3به!3جدأآ+39أ!أكهمه!5()!.كأع+اآ!ص

ع،"إص!03334!)،!*،"527ح"!ء"غ8\أ"آرآآأ!أ!!ظة)آ4س!ول33آهأ!ة3

3)ح*أآ"ه*هك،ثحكل!3،36)،!س*!اسأ*،4ءأج3،!ه،1عىف)!ل3!6لو!)17مء

4)3!أك!*،ا!م!"453،لوأ"،1("3ككا!ا!)76حلما:!)!ةأ،،17!س!33!أ!س3!س"

،،ذء!ه!حإلحآ؟هكا"1!ك33.3!س!ك!123)-،ح)!م4ح7ي*!ص،ثة6،عول1،،4)!اح

4ةيه!3أعآ1!ك!3!أ03!س3!أ!سل،!3لأ!!1ع!ل!س)وآء،*+ملما3ع.

أ،*ثه"،كيأ"!ح؟،ول3!م!18)(!!سه*1،5حلأ4)!أ3!ح،!45كأ،ث!!*أ!؟ه
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ا!ثااكاءبالنعط

الم!جم!*ه.*ط،"ول!،8"ول37

44ع!مأ*ء)ح3(0طح53"4ع*53ع.34"لا،4ع4(ة*آم*،4!*4!

همهم!ول+لمالألحه6س!لإ"ح،4!سآهله!43آ33ه*37!*ل84!لك31-حا

مء35ةكهحح4ملما!*ة403ة!ل7.،،ول34ح3.*!صس!لأ،(33(6ع،ه!ك!س4

9ه*،،-!له!ول3نة3،ء53.3!ح،3ك4!أ،أه*3ج395سأ3لحأ45(ح*"3+م

كعا84*343لما)(س!ه*3-،(آ447.0!أحع!كأول!سأا7!س!!مول04!!هي"

*!م4،4ل!!س03*5آ4ي!!لهأحء"كاول3،ة4!س3،يمآ!!س،،7*عكاه*-

!هيح*4!س!!2ء403!س*!(امل731م!!لح!س!4!ل4!مم!هلء344!446*هم!ع

3!ع)"ح4،"ء"!4!!ي5!أ*35،بم4،"كث!أك!ث!(*س!له!*ذ!ل4!!ي،4ة3

3!س!4!أ،ن!ص!!644،ولهح*هجحوله3كاز*هة؟"ها،!476!ل!

!،آح44!س+3كأح8لو!4(4ح4هاك!س،أ*(0،أ3!م4+**ح3!م،7!*

!40"(ح34*ه.*عحذله!3ح،"ذطأ!طعحع3ه3،ح(ءم!،43!كع!ورة
4!*43!7،!هل!ث84غص!آ!35س!ي"ة3!م،ه*!مهكلعة4!فج*4!س36ه"-

ع31ث!ئمذكل!6!ك4ةح4آ!أحة!3ح3ط*ة"ء"43!س!3ح.5*ها8*!م،

ك!هأ5،!ل!ولع4!س3"34ط!أ3،34+حل،حإ!،853،حك!ح*53!سلهأ4!*

ذآ4!ص4!ل3"3**!!آ*هلأ!ول"4ه!ث2،!أهولة3ز3ء2!اا84!ص

8*ء4لما3"404آ3406*ح3!0،!ذ!ا4"*!34*،،4!سله!4!،كاس!83،*80

"4حح.8!س*53!س(4!*4حا!3أة،3.ح!8*!س،لماآ*ة443

*؟!س!3،ولجمآه"!4343،ثه!ة2ه3لأةأ،ة"لأ!3ذ!ءح4"4!س!ك

فى(4"*أل!سء!ك3؟.ىة!كغ4*ذ!ل4!93!2!ص3*س!حع-6ع2ه3ع(4!ع
562مول!ساأ4لىقهم!3آ433ع!ول!سحع4ممح4(4ع!ه!ول!4!،،*!"-

ولآظل6ن*حياحأ!سول!س7لولثح!!س33!هلةهمأحهول8+ة!ط!سح"لهأه*،ج

4ا!!(\74ح*3ه!م!ك!س43!س!س"!اطمس!أ*"لما!مهأ!!سج،(4ولهلو*31!ع3

4ولأذمء*!33!*4بم*ة،مول!5أ!،3"عأ\4!س3!!!7!ثه!3"ح

لأذول3!س،6آولثه3(1!هول\6"54،الى3م3!3،،(ءطل!ح*03(ص!م!ء4

+*4س!*حك!3!61!2ح")ء53قى4!س*4!ص3ء.4!أس!ط"4!س!مىف)!7

ولي!!س0!ةه"343لهأةآء*ل51**!م5طآ37ع"!3م023!*!ك3ه+ى

03!س!كرص!3،حذ؟ا!ح3!اء*!س838لم!!س5*خ!*3،(ةأ،،!!كءبمث!3!ل4كلأ

لو!س،4ج6!"إل!04!مه!+!س4أ33!س!م!سمأم!4م!اكاح(م!64ح.هم!كأه2

4!ةح*،س!س!4"ح340،!هلوح7!س3،1"!سأ"هم!3أ.!س752!له!ة

حا4س!35،كملا!،+)!204س!.،عذ،فا!"*س!47آه+4،4ذ*!ص4!*!ل

(5!هك!لآ.3ا!ث!؟ثثع8.3ولآ4أا4!س43!مه4ثح!3،!ص4!4!س3حآهأ!م

آلحه!(كاو3ح+!س5مأ،4!س3!س*!كذ،!ذ،3*ء"لا.ح"،،4أ!47!هلىه3

*
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المسلمينريةامبراطوو!ى-لإست،يىااسدينامؤسر"حدمحمد!ث2

9!طأ!!ت!ه.***8لاط!+هي!

،،!طفى.كلأ!ء\\ا!3حكلأ3ع33!س،!*4ولذذكلأء*3!سعكا"ة!منة

*ذ3طح.ل،،*

ثلا4ع84ح3!6هل"+أع36ححء!ع*ة3!سةز*(!ث!م4!م903ذ(9

لماثا(33!لاع!هح*ا،"ح3*+ة؟م!س4،.33،ث!لم!كأ(3؟ول!رلأهحمحآء

س!لما43اكن!44!س3حلم!3!ول!3*!م4ع35آه!مل*4!لح*!س3+*ءةله!!3

كهفلأمء4!ع3،5ع!!لم!*!،\،35الا7،4،ء!اس!كلآخ،*!*5(!-

ءم!ح4ز6،لما(4ع3ع"3!4!س*ذ4حولحح(4!6؟3ءح!أكام!

مأ"لا*!كعنلأ*اءحآ!س"4!لا!م"!+52!حار)لى2*أ!4!*4

!3ء،!،*ه(حيف*!م!ثع!.!ل!ح4ة"+ءلماه*"،-3يل!ورة7ة"4!مج4،

؟لا6ح4،ملاا80!4!،8آ3ولال،17*!سح!صة7!مه4لأكا4ذ3يهلو*آ+

.*ح*ةث!3مـه،151يق!س7،كهأ!مة3له!3لما،حثأ4!س3"5*!!اط

آس!طد!3"35ء4!س(،33!ل9ح7*3آال،.3أ!عة34*!،ككاج!2ح*4!س3(48

حه!ه!"03،(ة!أهءمكأ4!سعأ033)"ة!ط!م!(ح3*ة3!،حع،!!كول-س!

3!اا7!!+6آ)!ءم!اح؟7+3ءبىاء4ا،3ذ،اذ!علهأ!3،ع*!م،(4!سآ

!61!ص45!مع4ء03"3ذ!مع..*آله!4ذة،ة!4!سح4،"4!م3!*هم!-ثا!

(ط5لك!!س4كا7"4ع.ح3!س(!صول3ذ5*203!ل40ول!ه!!ه!!ص4ط"*3هم!،بم

"40هك!73،،،+4لها3!!7!سكل!عآولص!43ولكث!ه؟4حلأ004
52-(4!مبم*3!لوءآوللمهله!4!صح.-5،!40،"!سل،آ!ه3!أ*41،5!س!

!*3كاهه!لك6!س،ء3!سآ4"3ز*!سة"!ثح3!سهألما43"،4هلماكث!3،ذهم!

ذ!م!،ذ"م347أ!4م!*ءث!:!ل!ث!هللو4!4(4!س!!"،!3!7!سهم3

لماثه3(،7408164!س4آه(4حنة7ة*!س3ءا+*ة!ذ"4ح-،،،بمءس!3

س!ةاح!،(7ع،(4عهآس!33!،أ*ى04!*44ة3!403ماح،(4!م

ع(فلل!3د(ج43094ع1،،40يول!ن8لأ!،*+*ه*ص!34*ءشهع"س!ا

لأث!آ3حةآهأهل!6903"آا3،ع44!م،!3"4ة!!"ع!3!مه،هء*س!حأح

ذ5!*40*!س36!44ح3!س*!س!م(ه.ط!له!هم!+4!س3!سة3"!لاكا!

4!*ممك!س!ة4ح*!س!س،(أك5،لو،4ح"+!!س3ممه44ة33"لو3ةه*3.3"ح

7!صا!!عنه*ذ(3!س،بم(4!،6!ث32ذ(ة*!كث!!3!ول!+ذ*يء!س5*

كملاله!!ء*؟3طح36ء3!!م،4ةهمأ(.-!ه!!ص."4!مه،15!هك!دة

لا.3لأءهم!حعحء*!س!سنو*!4ه*43"!"أل3!ة446*هلأعس!لما3.*هذلهأ

*ىفأ53!ةل!."هـث!نععأع*84*س!*نة)"**301.8.،.0.مو
،م!أه!،ء*..!نعلاأ.طس!طا*
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15ؤأعتا!ا!صل

ط"!م".!**ول!"ه*39

5،5،،3ول!سلأ،حةح7ع33،"أكك!*ع،له!ةكاول4ياهكلأ33ح17ح03أ8!ص(ه

م!ط(084!ص*!حء4ح6(هم3+*ة!(كأم!حآذ+!ص،6!ك3حآذ(ة40"ز

!*14ح4!!+3ةعآ3!73،ذكاه!ح(6هك!س*حلأ5لما!حيه*4*ة!80

لاة3هم!ةحع،3!14!سآ*5!دطله!ع!\33ةمعلا3علا32!سكة36ة"ة*!!!س-

فا08!حن!35ثم4!("044ةدلوأهل!لو!!ث!م،،.!ول"4!ه!!ح،ع"

!إ30"4!!دئا!+لة،كاح"4!م5!ه2ءلهالأط،لأح،ء+!*-4

ولهح3*ذمءثلأله!وو!440،ط(ذ""40يط!هللأم!4ءه*كل

"!33ح34!لاح4اذ440،ده3*كا!هم!"2!لاكحي!م!!سه*ع53

4!33حلأذ*ي3.02"4ه*4!م!ث!4!*امل*ألح3!م*"،هألع4

ة*ث!ا!نل!!حء،"!س3آه(4ع*53!*!3لهأة33هم!ييلما33ة7!م

كل!ه3*ه"*"!3!مكأع!*!مة!ملح4فا.!د!+"ه4ة4ة!ل!ة*"*ع

؟4!أالم!هطط!كاع،!"*6!44!*!4!44)33م!طا*ه3ع(يلها4

ذ+كث!3ذ4ن!!5!*!،ء*ةث!3*!س44كلأع؟"4عي"(7"52س!ول3غ!،

*33!صه!ثح3،كا!صذ*اكل!!!ا"يحآهلأ3يمثه،ي24!ثه!ةح!س4ةن*43

!!ل3مط!!ك!سولهط3133!ساآ41،!س1!كهث*"02.3ء*!!ه!04!ص

ء23حح53!نح!(4!سذ3(3ء*3!غ!آه*3،!*ىل!5!ثكع!3-*ذع
ص!طه!4،452!"لو"4!ص*!م344*كات!آ،س!3*ذهآ33،!*ح*ع

7!م3ء!!ص)!!!ح4!ط*ع3ي!*(!للكع"*آ33،"لمالأ!س2ء3!مه4!ص

هي!ههبى*س!ي!س4(4ع"35"ء!عة!؟ةء*-52!"*"هم!ة!س،ةهذ!*،(ذ

ذ33أهم!س!7!ح433"!!أ!ص!،لأ!ك!ى9"لهاي!حلاك!ته!ح4عله!!له!!ق4

ط،ة"س!طل!لم!3ح52أع،(ع33.

4420!صذ*23"يألح،!س4أذ4اآ004)4*ث!.104!لماهلأله!4!س3!-

ول3!س"3ء!4!ع*5ل!ا8!4!س*01ي!هم!لأ!أة3طه!م7ح3!م!!سطله!4لها3.

+!ث!اك،+*ط4!5ة*4ح!سلىكاح*حح59آلماه3،أل3لو"،،حل67

"4له!3!6اول80أ15!ص!!سول43آه4آ3*ء4!3ة!س3،كا6(لما!3(4!ص7!3!هل

لهألما4!س3،7*ء"أل52،لإ(ذ"هث!(ول*لأ4!مه7ل63أ1،مله*3!"ك!3!ط"

،35ع،لأولهمم(3**3!س3.*ه"لهأ"ة!!*أص!س!لى3آة*!4كا3ذط3

حلاأحح4.أ!"دأح!35آ!س63*هةا!آ!!ه!ح3!ص4!*!9!أ!م3!كهـ1"!ط،*م!

!33ء،*!س!!!ط،!،(طح*!!ص53"4ة303،*ذ،ولس!ص!آس"!!ذ!4
حا++وللأ!6،3،3!4ة*!!س!!"!*!*،40(دعل!35*ةةكا!ةس!63

"ع3لأع(س!س!آحا44!مهلماكا3ة*!س3302ذث!3س!4*ج(*ة470!س!("ء*.
أ!،95*لج!4جهف"،*ءاجذيضه.ل*3م!*!سغآء(41!فلع+لم!ه7،لهأ4ع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسلمينريةاهـهـاغوسمووكزويى3الإياالدينسصوومؤ"!حسمحمد

45مه8!*5!!ء*سهـ.*ى"4

لما93!س33(ة!هلةه*024!ةلأحكلآها)ءح!3أ!!3س!4م*3!4!3ح3حذ33م

ولءالم!حءك!ول،33*ح*ه4!آل!4!،عآ."!ه!،أفةذ32ال8ول3ح!3!س!أم*!ص53.

!!ه!ه*!044!س*44ة*!3،(ةآ3.3!ة!كا47ة3ا!أ3،03ة!لو3،،!طم

لما35"4ةح!+*ةة!!!ثم!ك3رو4،!ح(*"له!!آ*!!*ءولأك،!ه!هم!في

!40ع"+ثمء*!ص0،3فىقى،"*له،"ظ،7كا46ءذ3طكلأ5ول!4،!ا13ع3"-

ل!ص!امل*!م6!سلهأه4ع7!7ذ3!هلألايا!ص43لمهة!*ع3،!4!!*!سج4

؟!ثل!ء3!ط!ل4!صح35"4حلاهجت!عآح*ذأ!4ع*!!بظح(-!،الح،ج

!*!ة3هم!ة2ة!ول.4*ة67،أآع43*4،حظأح*ذ!له!4،"،+4ح3!م

،لته!6!3!*44(حلأ*ه1،46!م!،*ة!ر4ذ3لأهكا"3ءم6لأ4*ع

!"!ص!!93ه!ع!4!ص34*ح،"لأعي!ح4م!*ح*403!لهأعاك!!ةي،ء"،4.،،

+!سذ3ه!ة4384!*؟ة!ك؟لوح4+،3"،4أ8*!"4!ص4+؟*!!س3

ا!*4ع3"4ة!م44!س!!"!س3!س!هل*5!+\67ط!س3!مهذ*3،ء*!هل،3

357ءس!ع674،الهأةس!آع!ولم!أع!7!س6738!أحة!ا3جلس!ك!43!حأ"ء2

!34!4!ك،!*4؟4!أمه(4عخ!لأ*4ية،+عك!آهكأ3!ل9!!س!س36!ك!3

ذ)+93!لككاةس!33"مس!!ص!مه*4ة3!4حل،ل!ه33،ة.*،!!صهم3*آهء

5*!،،،لا*!ل!هول!!ص*مهـس!ع3!س!س*خح.!ححء34*ة!له!5ء4له!ج33،

!هل63،!مهء4آءلأأل*ذع4!كأس!كاةلماهذص!كاول!ل)،!سجع(ذع3ةكاه!ه7

"4ذ5ط4آ33ول63ل!ث!م!لمالاحةل!س!ول"7ةي33!هأ3!كا!،4!؟!جذا،!أذ

م!ط،طكأ!*ا!7\\34حآ4*04ةح3!4*!ك"4يهلاذ*/!343!س

ينم،ع!مءهكاءوك!عطئملم6كم4ة3434ه*!لكال"ه*أ8ذ3.جج!2+4ذ3

!ه!ة3!حألا5لها3،ذ!ع4،آ+ي!س07!نل"!له!0(4!س(3!4!ذة!ل8!03،،4!!

لوه!ثة!!+ع4!*3،3!للأ533،ر!ا"لحس!لو!ء*!ل!ث!،!)14

235*4*ة(3!*3*آعآلهأ104ح!ح4*ذلىة7"،اا+لماولأكأ4!مةأ4!آ

35ك!فكا4ح3،-3(ول!4*عخ"340رآ3آ!لودم!،!4ـهح*!نمح!3ء524

!!ل)!ملعكأ3094!س،."ء4!س"أة!،ا!كه!هل*!4ذ!*يح!(،*له!!ي4

3!3آ!سلى348830!سأة!س!4هم!ا!،*!ط!!م،."!ه!6!أ!ه*لو)4

43ءكل!ذ*ة4!ص4حا3هل!،!هكء2ء،4!*!*!8ةه*،(4ح!*!ص!!د!ص*

3ء3ءح،يح!4!ص43*م!حاح!امل7ه*13!!ي!*4!ذ33!ك!س4،"4!

أ!س0339لأه3ولغ3!س3!ء134،حمح!ثول!44-"3!ء3(!ص"3ذأ!7.

+4حأة!ا6آ*ةدأ4!س2!*آا7آء!333!سذ33ح"3!م3!س*(!ص!ل!ء

4!*ولءلأحعول"ح"*له!آول!م!س4أول!!س*هة3!*هم!!أء2كلي،4)هلما!م4

أ!*هأ!م!ة!!ص"آذ*5أقيلاص!3ث!س!!3ع*:ح333*ل4،*!)9"غألاكك،
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لآا5الثانيا!ص!ء

ط)"ا"!*"،ي!"!ى*!8*4.تله!

!ث*)ه":؟4حي4*م!*لىأةآه-138*!.عأز6،ول(4ة!!هل*ة،4حم!-

+ر!،3مه،34+*!هل)"33ةثع4،04!*!سأل!كع*3*"3*!9عكه4،

ء*40،4فى6كاجأ8أذفى18أ44!ل*"430لما!4"ع6\3)!5،!س4!حم"حآه

ححم!!3ر23ء*131،+،"!س،!ا!*،لو("4ا!!مهحه"*ذ"!آءول5-

4!**حل،ولة6\34*ه6أل!ع3!ح3!ص43!ت*!6ءأ!+!3+!!ة*3-ح
*ذ*!سل،!*4*56\395أ*"ح4ه.،دألم!هة.04!سة3!،"حي4"!!ث45-كه

،ة*207ول!ه!!ث304!س4ح33*ه(ة!"،ع!3ع4.+-ثث!ه

ع7!س3آ*لهأون3ةضه!أالأ!2!ةول!"ل!كة3أء*كل!"!ثذ3،ح!ح*!*!7

6ح!كل!ع!ه!ع،لأآة،ء*،*!سفيع*4،عح6.33!م"08.مط!4!ل-لأ*ح

"*!،ء،!3!"834س!"ج*ة3)-،3"3،*ة"؟453*س!*ح3س!ح*ولء33،

!4"،"53!هل4!مهه*ذ!ة*02،43لمء54،"4حذ4اهل!*03مآه

س!ث!؟س!3ء3!*ةله!،"ة!4،2039!كلا*!!2ح!لماءآ*!3ة3*!4ع

همح*!س،3حأح4أس!.)س!!46333ه!هك3.

"4عأ!"ول!ا!*ع66!ح!3!اكهلو48ذ"+ول(!35(4ذط3

3!س!ه؟*ثهك!دلوح!سج!،!ء!حأ3+ذ4ذ33!"4،!!!اط*!-

م!س!"لح4ة303،ورع!3!س**ه،*ءذ!أة!سهلم!9،!س64طله!شء

!س4!3!!ص،3!ص3"عآح!!لا!ل!ثع*م!ولء53!ف*!+لأ5لما(!ث.،،*!س-

"!ذآط(ذكث!!ل4"3!س4،د4،!*4م!ط!(.كل!!س؟لهةي!3!،!طل!4!

40ح3!ه*م!ا،ذ*،ءله!4ح4!لو4كا52!ل4حكلاف!33ز"ه3لأ.!وله

*!س9ط!س!لكاأكل!احوله4+!كس!*ءش!س!36*!س+4*ء+6عا،و53

3*س!،.ول

"م،!مه!!3173!".34ة!*"3)(ح433!*!س،!ة44014،آه

طلهأهم!آ6!33!،ة!كحآء"4"3(!لاحةح!حقي6!(ذكل!يأ4!س3!ك3ذ!*.

5!ه!*ط،!3!034)*عءأح!ص"8ء؟؟!ص!ل3لما!ص.53)**اح!*4

4"لما!ه*34!ةمهي4!س*ى3!*.43ءحس!!ذ"!أ!5أ!4!س*،!ي413

!04أع33،!،"!33!ملماة!3لهأ،ءث!7\،43!73!7،"!3!*!"03-.
8!أ!عله*،س!+3ي43ة.،،ءذ!3كلاس!،يلما*أ43يلأ04!**!س4؟*"!ث!"

4ة3آ53أ!س3ء*440ح،"!لك!سذ!ص!طلهأ.4203"هم!!ط!لأ*!،ص!،6ع7

*ذح*ءحي!س!،!ن4!"أ!*3ءمم!!*ذلأ!س!*ح*"*ء!ذام!ءكل!ح

+!ه!541حل"لماهل!*هس!57،ثهل4!ذ3*!*434*ذله!ةث!ذ"73،،ي

ء!أح!4!فى*ءس!س!كا!هل*!سيلو"،اله"!،"ح*(37!هل!1.3!آآ!م3يك+ء4.

هث*44ط!؟ءحي453(7،يكلنلأع*ه*!ي،3!"4!3،4*+*يص
!لأثر
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المسولاطورلةامبرومؤسسالإلهصلاميالدينمؤسسجنن!محمد

24*هـلهه8!وله*!"8*ول!.

ط!*!ه!ح4،ة3ع!لهأة،له!ع4لأ0(4!مه53ح4ة(25طهم!ج!ه!95(ة!"

،ه+!*(9!3كحأ35!4ع*35!.ه"4!"!!!ة*،4ع!ص*-
كلز!م،(ةل!مج!ص؟ط!س3*ذح3!سص!،لأةلى،4!أل!3ث"لهه52!ل4ذ3(*!س!

340ال،44ء!ك!حء*3!سآ*!م4،4ج7(كمة!حلم!ة532ه+أ3معية

ول!4!35ء!ذلا!!3!!**ح!ثك3!سأفيذه*،-"،+ح!مأ!4"3!س533!س3-

"ء*4!ل*!م!!(ذ"3!س3لماذعط3!"ء،!"!س439ءذ*عمه4ة3أأث!هلز

،4!؟ة3،ء،7ء3!ك4*ح4!مكمةث!م!ء*م!3م35*ل!*له!"،7

له!ع!!ممهولءم!83-!!هل!4ىذ4ص!حولأغ!سذح!س!لما!44043+امبلي

4!ط*عءكه!سى8*4.نهه!مل**!3!له!ذ3لا*ذ!.!،،ول!3كل!ع

كه47!،،3!حط!ص7!+2ار!م3،آ4ح4لها!س!ك(ةه!"هط2!3-*!طهن

ح4"!3!33ة3،له!4لأ3ء(4ع33"*طله!5حه*،ءذل!ذك!5*ء3

،4!مه*ء3ءلوة3*384ول3ح!س"أهلذ6،!مه!!م"4!"93ح3ح*!ى4!3مه

!3!ذلأ3!م!!سلهأ5+،*ء5أول(ةه*.

"4ع(ح!ص!*33!ثه!حس!الأ!طح7ح*(.ة*ص!ث!،ص!بمة،آهول3-

ع*يه!!44ذ43ة3!"!ح!*ة!يع،*44!محط!3!ي"ع3مء!

.*حفة،59م!4آله!!!!!مهلهاه23ء35،3،*حهم!مة!3همأء4ح"3!أل،

!ع!3!!ل4ع!!م!مهآ(ش!ص*اي7،4!سس!كطلم!ك!3!مل*4!س34خذ

ا!*!صأ،س!"4ءهم!!ول!كل!ثه!ه!ش64ألهأ!سلهأ3ءه!4،03ذ3(*ذ6!س،()!هم!

*3!سة54،ةول"4عة3له!!ث33!!!)*3،لهأ4!س"ذ7!،م3ذ6ع203

(4!ص*!*ص!ع8!*484ع+!آ7!ء!*.عط+لمالهأس!333*!س4

3م*ها!4!مهح*9!ص*هةله!"74وله+ه"س!ة3،!*4ذطل!3ح،35-*ول

.3(د"!س!هل40كالما8ا!س35؟!ك*4!ص4!5*ع"8!!م3لهأ4!مس!ا!هص!عممه،4ع

م!كا!+.3المامم!3ءثهه4ء+ص!!ع4،ءأهل!ث!سال*!سأ!س4*له!"أ!!مه-له!*

"4!س،**4"5+!س4لماة3!سهم3ول04!ىب+!س4!*"(353(حذ

"4)حط4ع"!كه!3آ!س3!ثك7!34*ك!،كا*كاص!؟5؟*!!!س!!!سلو!هل8!،،أك

،،40ة3!ثح!س5ثبما*".

يه!ء3!ذط"3!ذ*!ص"5م4ح!"3!هلمه!ل!هك!هل*مأل-3"!هلغ!م!3"

33!ص!"ءهمأ.ج!!ك!سحه*،!حاملع4ولآج!مأ!9!ه!حلأهإآه!6يا

+!،!س6،!م*!ع3!!سل"**ح3ح!وللهأةأ!!8"33ول"كحأ.!3!!س

!4+!*ح!!ل"33،2!ح"نه،4!م3!هلذ33*ه!ثهح"5-6!س،ة!س7ع،4!ا!

4كهذ"3*ص!آأهأفى!س3،4ء6!*!س*(3،كث!!صا،4!حكه!كل!40ول4"ح033،

ك!!لاكط!3ة5،.ءأ"ىل!3،آحط،س!3630!لة443!د!*ء3ةلهأ!*7ح*ه!ح*ء
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)57الثانيا!صاط

ط8!!ف!ء"ااءاك+!!ث"ي"*43

25!مأصك!حاح،!!*!!س8أله!ح6ءككا!س37"له!!ه*،+3ح*47!+ذ8،ء*4

"ا!س!3!!لها!4س!ول33!صه!ه!6ة*ع4همأ53ح*4ي43*ذلأ014

3*ألما"ه!4"لم!"3ء*ة*!س*!هللو*ه*!4ة3!33ءحس!مأ!38.

لماغح4،!م،ح!3،لهأة5لأ45ولس!ولءس!لأ*س!33(!ص3تز*ه!ه!"مأ52،أ!

نكا63أه!3!9حط33،+*4!هكح4!7حلوه*ح!ر*502.ذ*7!)""

أل!أهلة*طع"4!هلة33"!"9*ع*(3.(آ.ذ3.،!!ك!له!كه!04ا!*لمامأء*

!آ30،له!كهه"ول44!(!ث3!ل35*!ح"،ءال!ة*!!كههلمل64عء!!ول

ثا9*ه32!حك!حس!"لما7ذ539همل!،ة(3ى4!م!!أهم!39!2-ككاع*لىع

3ع!كهج253ى3،40!ص*لأ(35ح3،ء*!م!ل4حله!3لما!م*ح،،!ة5!"5

"4!س1*30أ4،حة4،ط!،4ح،كه!04"!3كا3ي4ء3!ح"ج3!

"3ه"4ح(،34ء!مل،4كا35ح"*ح3!س*،!مفةلألأ4!آ!44!س3فىكلأ*ح

!3!كأ!7!!ءول"3،ا!ح*4!س3*!،"!س32!سح(ذه*3.!6هلم!4

لأ4ة3غ!س،4ء"3ا!447!س!33ة3أي!*ح!مه2ءعةط،!،ي*ث!ط!س!ك!!ك

"*هم!عكا!سلم!دا!45!4!س3ح363جذ!سءمد!نذ8أحله!3!4ةول!1!آءلى3+2ء

طة3،"!،،\33!سأم7،"4ء4!4!ا!س!س*4كيةهـس!*!33ة!س4،!*4

كه!403علو!،*ي67كحة.+!ثرآ!!3*آ44!مثعص!7.(ذح!039

آ!يآ5353.!!!ملو!ل؟5()!أ34أ363!ص!أألا!ال!سمه!4،07!صعاهه(س!4.3

!3!مه5اله84ذ**لماهكمس!مه(ط3!سح7ح!33ه،ولذ"4،+!3ولح3

4*فى(4هم!*!سة!!ألهلما3ة*!3ع!ةهول03آ،*لأكط!،!لا1!ك4ذ!ص4أ.،ع

4!ك75س!لهأ44ة،لو3اع430!33،4لماهول313سأ5آ4!سح(حالهأكهله!3027

!!4هن!!،!*4!ه!**+!ح4"4!مه(آلما3(حء**ة!هلأهل!هل440!ث"*

هم!6أء"لأأع،ذمقس!3303ذ،ثع63أ(،*هة(ح*بمعث!هل4"ءعولذ3س!مم8ول3

هك!!س3!س""!3!حلا!ة33أجلأأ!،323ة"أ!(آ،!مه!ذ"53حط3ط!*ل

ول!4ط!س3هم3أمه**ح.آأك!!ثه!65،!س!*ذعط!*ذآ!!!هلة،8

!س*!ح3ذ*!ةولآ5!4ة3!،اة!*!سح،43حكت!!3!كال!3!3،6آ*"

!ا4ح*حح4!ا7م4ع،ك*ذأ7حه**!س*آ5*3ولد4ث!له!ح"ح3خهء2"!)

34أ!33حء"كأ،!3مه!أح33آةلها530!ولمكل!4(ءل!ص!!س3كث!.ذج!م

4!س083آذ7!س4،3)!ح"أ*ءذ!3لألما3!س4ولج*،.،!ك!"9!ص+33!ن5

4!!ك!سلا!ك*س!ه*حمهس!"ذ*ولس!!ةط!ب!س*هذ(ح*ه4"هلأ3ذ4ح3ز

لوء4!ثىي*!س!ل*!!كح32هء!ه!"4!س،!7وله334!م4ء43!س-

س!7/ذس!ح4مه!ه*4ذس!ولس!263!!س(أك!س33،!!4س!ك!س!!"3كل!لغة*آ4!س*

2!س"!س!(آء4!7ع!سة3لس!ع!ا4!س3غ!ص35038!*44!س3م33"
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المسلمينريةوطا!ـها!س!مؤوالإروميالدينمؤسس"جسيمحمدا!ثكه

44ط8-ىهياك،ه+!!8ول3!.

ولمأ*هم!لا"4ذ3كا!013لما!ع!4ذ3"3.،لأ!اأثلمط!آ"ه3!4"!نلا48

!"!لآهم!*ة-(م!44ع3*!+"ء!ح،67*32ه!هلال،!*4ول5-

*لأ4*!س!ل*5(!ه!53ع(ثلم!*"*س!"7-!سة!4"،لأح"8)ال"طح

!!ج3.01،يرلم!فىم-"حزي74+ج!س4!س4عة5.4!!حلح*!جنهمك!كألص!ثلم(
4*لمهذةة4!4!"!صحأ!ةه*ء24!سء4ول43*كهكاة!*4"!ثال4"ء

حهءآ*ولءح3كمكلأكل!ءص!4،*لا!ت!أهء"+3!أ،5*3ع4،!)"4

!لأ33ح4امل!ملو"393!ج،"هف!سهل.!!ل.،س!44!ص4!ل4!ةس!م

،*له!3!لمنلااحمهلأ46بىهكأ*"لهأءلإ!،ه*ج!،4ة3!،س!!م3"4*فى!4-

،ج383*+ذ*!س4.!!لك4.لال!43هثح!ا*7!3"4ح"3كأه3،!أس!4

*ح3!ث!مح8ءنأأله!عآ!متس!+ه402ةغ"ذ،ح2"4!(لا2أ!ع*طع3

4!ال4!ث!ث!ص،"،!قع44أح"!أل453**ط52"4!س2ه!مل3"ةله!ء

جمي(\**هجول
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الثالنالفصل

العالم-فيجديددينلنشريخططمحمد-ل!غمحمد

إخباره-حراءثارإلىلجوزه-اقتراحات-تواجههصعويات

تحول-الكريمالقرآنمنبآياتعليهجبريلبنزولخديجة

غريبة.تزامنات-مئبعيهعددقفة-للإسلامخديجة

مصافإلى،كأغكاخديجةمنبزواجهالآنءلجي!محمدشأنارتفعأنبعد-حء45"-رن

فيعمرهمنالتاليةعاماعشرةالإدنيقضاءمنتمكن،مكةأهلمنالأولىالطبقة

المستقبل.نبيحياةفيالإشارةيستحقشيئأنجدلاالآزبعينبلغوحتى،ويسررخاء

نسلمنكأجدادهالعربكسائرالتجارةيمارسالأئناءهذهفيظلوربما

الانتقاليةالفترةهذهفخلالحالأيةوعلى.التجارلةبالأعمالالمولعيناسماعيل

العالم.فيجديددينلنشرالجسورةخطتهبتأنيدرسالتفكيرفيمستغرقأكان

حياتهفيمرحلةأهمهي-نتائجهاحيثمن-الانتقاليةالفترةفهذهلذا

الصلاةعليهمحمدأ)يقصد(*؟ت)يعذلاسياسةأنكثيرالهيؤسفومما.كلها

لناتقدمقدوالتي،لناالمتاحةالمصادركلهيخرابمنبعصرهألئموما،(والسلام

تفرضالفكرةهذهجعلتالتيالظروفهيما.الأصليةالخطةلهذهمفتاحا

؟الاتجاههذايحئذجعلتهوالتي:بهأتمتالتيالتفكيرسلسلةهيما؟عليهنفسها

منوعلى؟تحقيقهيريدماتحقيقيمكنبهاأنهإلىتوضلالتيالوسائلهيما

بهاوتحيطالفهمعلىمستغلقةأمورهذهكل؟مشروعهفيقدماليمضيسيعتمد

للمعرفةمحبعقلذيكليريدمانفسهالوقتفيهيالمسائلوهذه،الأسرار

كانإذامانقررأنالمستحيلمنهذهأيامناوفي.الأوليةمصادرهافيمخابعتها

مخططا.مذعيابوصفهأم،مخادغامتحصمئابوصفهمشروعهبدأقدمج!طهستصحمد

شأنمنالنيلفيتضلحلمالتي،البذاءاتحطذهمنثثيرديدترتعمد،المؤلفأنالقراءيلاحظ!تنرة)

منذأ!رادهموتزدادالأرضهذهعلىرقعتياتتسعالتيالأمةمذهنجيولا،العظمالدينححذا

.(مج!كاإ.يبعثونيومحتى،الدعوةهذهفجر
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المسلمينامبراطورلة!سؤ!هلوالإسلاميالدين!ؤصس!!صهمحمد)60

()الإسلامالمحمديالديندرسواالذينأولئككلالرهـأيفيانقسموقد

وتأثيراته.ونتائجهوتقدمهنشأته!كامنبعمق

تأملاتفيمنهمكأدائمأكان"!ييهمحمدأأنبعضهمافترضناحيةفمن

الشديد،الحماسيبالطابعمشوباكانقومهبمزاجالمرتبطهحت"ازمأنذلك،دينية

شخصيته.فحبصتلةلتشريرةدوافعأيةصتمبرآلأصلالهي!صومحمدكانوربما

نفسهمنبوازع-يقالكما-مخلصا-لتأملاتهنتيجة-كانفربماهذامنوأكثر

هذاأفسدقدالعالمبقيةبأناممانهونتيجة،لهلاشريكواحداللهبأناممانهونتيجة

منجميعاوالعربقومهتخليصعلىفعمل.(آخريناللهمع)أشركالتوحيد

مصحوبا،البدايةفيدافعههذاكانوقدأقا(بالله)الشركالخطأهذاعبودية

الجازمتأكذهإلىالنهايةفيالأمربهوصلفربما،حارةوحماسةخصببخيال

عظيملإصلاحأداةليكونسبحانهاللهمنمكتفابوصفهبمهمتهاليقينيواقتناعه

إلى(للعبادة)اعتزالهتنسكهظروفبهتؤديأنالطبييمنوكان،رائع

أنه-المفترضومن.ونفسهعقلهفيأعمقبشكلالمعانيهذهترسيخح.47

كانمافاقنجاحاحقققدنفسهوجدوقدلكف،مهمتهبدأ-الطريقةبهذه

طموحهوفاقأمانتهعلىلنفسهحبهأخبسأطغىوقوتهشعبيتهوزادتيتوقعه

بدألقد.نجاحاحققكلماوتزدادتتسعخططهوراحت،وتقواهإخلاصه

وحاكمآ،عنيدأمذعياالمطافخاتمةفيفأصبحالتقوىبدافعمشروعه

.()تالملذاتفيمنغصمئامبادئبلا)امبراطورا(

يحملالبدايةمنذكانسلوكهأنالمحتملمنأنهنظنفإنناأخرىناحيةومن

كلتوقعقديكونلاقدأنهورغم،منظمةعميقةخطةوجودعلىدالةعلامات

بدهاءعملتقدمهأثناءخطاهاخطوةكلفيإلآأنهجهودهكقلتالتيالنتائج

الحماسة،بأحلام-قليلبقدرإلأ-استمتاعهعدمإلىأدىمماواحتراسووعي

بينيظهرراحكما،تباعايأتيه(والكافالميم)بفتحالغقلثبأنيتظاصسفساح

ط1كاالذيوعو،بغةعلبكانكماوالزهدالتئثسفلهص!تشيكانإنسائا،الإنسانيةتاريخف!!يلم(ةة:)

)الناشر(.عليهاانردهمجردحتىتمتحقلازائفةيرية!عذه+ش.شالملذاتالصفارحياةيديهطوعيملك
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كلههذايكنولم،إلهياوحياباعتبارها()الكريمالقرآنمنسوراوالحيناحينا

علىقدرتهعدمعلىوتغطيه،مخادعمتعصبمجردكونهفكرةمعصارباإلآ

الله،منالمبعوثالرسولعلىالدالالكبيرالشاهدهيالتيبالمعجزاتالإليان

ونفسه.عغلهعنالخداعفيالرغبةلإبعادكافياهذايكونأنلابدوكان

جهودهزامنتتكونقدكثيرةظروفأفإنهذامنأكثرهوماويقال

الكبير.الادعاءهذاترسيخعلىفسماعدت

)عشيرته(أسرتهكانتفقد،وملهمةواضحةكع!محمدعبقريةكانت-ا

فقدهوكان،مكةفيوقوةشرفاعاليةمرتبةإلىبعثتهقبلوصلتقد.!-.4لأ!

منمنعههوالذييتيماأصبحفكونه،حظسوءمجردطفولتهفيلوالده

قبل.منأبوهإليهاوصلالتينفسهاالمنزلةإلىالوصولول

ذلكأمكنهإذاالأمره!-!محمديدئرأنإذنالبشريةالطبيعةمعيتمشىمماكان

لنفسهبهايحققخطوةوالثروةالنفوذلهأتاحالذي(خديجة)منزواجهليكون

.وسؤددرفعةمنعليهاكانالتيالدرجةإلىببيتهليصلوالمكانةالشرفمنالمزيد

لهأتاحمما،وخارجهاالعرببلادداخلكثيرأ!ي!محمدارتحللقد-2

منهايتعلقماخاصة،العالمفيافتلفةالأديانمذاهبعقائدعلىالتعرف

اعتراهاقدالمسيحيةكانتوإن،آنئذالسائدانالدنيانوهماوالمسيحيةباليهودية

)أيالداخليةالخلافاتنتيجةعديدةمذاهبإلىوالانقسامالتحريفكامنالكثير

فييفشللمفإنهللناسحصيفأمراقبأكان!مومحمدولأن،نفسها(المسيحيهداخل

تمامأملائموضعفيالشرقبلادجعلمماالقائمةالأديانفيالموجودالإرتباكإدراك

الوثنية،فيغارقةغالبهافيالعربيةالجزيرةشبهكانتلقد.جديدنظامإليللدعوة

الذيإبراهيمدين)يقصدالأوائلالآباءزمنمنأنقىعقائدمنبقايافيهاكانوإن

العقائد.هذهإحياءفييأملراحصطلى!صمحمدآأنلدرجةبالحنفاء(أتباعهعرف

علىتساعدهمشروعهالزمانذلكفيالسياسيةالأحوالوكانت-3

الاد4ار4!!صمفيدخلتقدالرومانيةالامبراطورلةكانتناحيةفمن،النجاج
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لقد.الفارسيللعرشبالنسبةالحالكانوكذلك،طويلةمدةمنذ،".4ر

على-العربكانبينما.حينهاأزفلنقلأوتقتربالآننهايتهماكانت

انقمصساموكان.وصلابةعدداتزداد،مزدهرةقويةآمةكانواإذ-ذلكمنالعكس

ساعدتالتيالعواملبينمن،الأخرىعنمستقلةمنهاكلقبائلإلىالعرب

فيمتضامنينكانواأنهملووجودلهاليكونيكنلمجديدةعقيدةنشرعلىأيضا

لهذهنفسهلتقديمعالمواتيةالفرلديهكانتمحمداأنفطالما،واحدةحكومةظل

المقدرةلديهكانوطالما،تميزأشخصابوصفه(القبائل0)المقصودالامبراطوريات

ظرفكلتسخيرعلىقادرأكانوطالما،الناسومراتبالبشرطبيعةملاحظةعلى

مشروعهفإنالنحوهذاعلىبتخطيطهتجريالأموركانتطالما،أغراضهلخدمة

الزائفالنبيهذايصبحأنمنوبدلأ،تقواهثمرةكونهمنأكثرسياستهثمرةكان

لتلفيقه.وشجباستنكارموضعوجدناه،وخداعهلتضليلهشفقةموضع

اللهإرادة)المقصوداللانهائيةالحكمةأنالمستبعدمنفليسشيءكلوبرغم

دوافععلىالمفهومةغيرالظلمةهذهتجثمأنبضرورةأيبهذاقضتقد(سبحانه

هذاظهورفيالخاصالتدبيرهذايتحققكي(!ييهمحمد)المقصودالذعى

عالمنا.فيقمهورسوخالكبيرالضلال

اللهبأننعترفأنلابدالظاهرةهذهلتفسيركافيةبشريةأسبابغيابففي

)انتشارالأمرهذاليتمتدخلاللهبأننعترفأنلابدآخربتعبيرأوهذاأراد

تحركسبحانهاللهبيدنعترفأنيعتماننا،كلاهما،والوحيفالعقل.(الإسلام

الذينالأحداثهذهعلىالقائمينعنالنظربصرف،المذنبينلعقابالأحداث

عنالنظروبصرف،الفاعلةيدهبمثابةكانواوالذين،اللهبأمرإلايتحركوالم

حركتهم.التيالدوافع

والشص"!؟فاعلهلستأناوأكونالمدينةفيشرأهناك،الرب"يقول،".5ل

الخطيئة.وليسالمعاناةيعني()العبارةالآيةهذهفي
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بلاءعنهنتج()الإسلامالمحمديظهورالدينأنحيقةفينشكأنيمكننالا

مرعباسوطاكانلقد.(الصحيحالمسيحيالدين)عنالمرتذةالشرقمجنائس

العالم)المقصودالمسيحيةالمملكةمنأخرىأجزاءعلىوهوىبل،عليهاهوى

احن)وئشفي-إرادتهوفقعلى-وتدخلهاللهإرادةنستبعدلمفإذا،(ا!سيحيا

تحقيقفيمعنويةوكالةسبحانهعنهوكلاءفالبشر،الصوابيخجانبنالى،خلقه

خاعسنحوعلىالشرقيةالكنائسهنابىالعصاة)المقصودالعصاهتأديةفيإرادته

.(السياقيفيدكما

فيحلقةسوىليستالقرآندينإلىودعوتهوأفعاله"!ررمحمدحياةإن

الثوراتعنتقللاوأهميتهاحجمهافيأنهاإلاالسياسيةالثوراتسلسلة

وعدمالعقوقبوضوحفيهايظهرفالثورات،التاريخشهدهاالتنالعظمى

تستبعدآخربتعبيرأووقدرهاللهقضاءعنفكرةكلتستبعدأنهالدرجةالتضوى

به.اللهقفمىما

المدهشالنجاحهذافيخاعىإلهيبتدخلاعترفناإذافإنناهذاوعلى

!غ،محمدموتبعد(السرسريةأو)العربالمسلمينجيوشحققتهالذي

وخدالذيهوالدينهذاأنإلىيرجعالنجاحهذاأنأيضانعترفأندب،اف

هوالدينهذاوأن،واحدزعيمأوواحدة""رأسقيادةتحتوجعلهمالمحرب

.الباهرةالسريعةالفتوحاتمنالسلسلةهذهمثلألهمهمالذي

يضعهاأنقباىطويلةلفترةويتدبرهاخططهينضيجالذعىالنبيراحلاقد

شديد.وبحذربالتدرلجالتنفيذموضع

غارلهيقالمكةمنبالقربكهففييوميآالاعتكافاعتادلقد

وصلنالقد.والتأملوالصلاةبالصيامالتنممتكهومزعوملغرضحراء،ة.3،

برؤىمساءلبيتهعودتهعندلزوجتهينمضيبدألقد.المهمللحدثالآن!عه

.الأمدسبدايةفيخديجةفتشككت،حراء()غارمعتزنهفيبهااختصو!صوات
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المسلميناسبراطوريةوصؤس!الإسلاكعيالدينمؤس!!تمحمد،64

أحلامبوصفهارآهاالتيالرؤىهذهف!مترتلقد.متوقعاهذاتشككهايكونوربما

علىأصرمحمد!لكن،()ت:الشيطانمنإضلالابوصفهاأومضطربخيال

فقراترددوأخيرأبتصديقهلهاطلبهمنوزادحقتقيأكانرآهماأنلهاتأكيده

الملكبواسطةوتيمنأخيرأتلقاهمماجزءأنهامؤكدأ(الكريمالقرآن)من

ليلةأوالقدرنيلةتسقىالوحيخي!محمدفيهاتلقىالتيالليلةوهذه.جبريل

كلهالقرآنفيهانزلالتيالليلةباعتبارهاكثيرأبهايحتفىليلةوهي،ا!هيالقرار

وفقعلىمحمد!رإلىجبريلليسقمه،الدنياالسماءإلىالسابعةالسماءمن

.متوالوبشكلمفرقالهسفمهالسلامعليهجبريلأنأي،الظروفتقتضيهما

كالتالي:وهي،القدرسورةتسمىالقدرليلةعنكاملةسورةالقرآنوفي

منخيرائقذليتيقةبمائقذليتيقةقاأذراذؤقا+ائقذليتيقةفيأنزئناةإتا)،!.52

فطنعختىهيلملاثمأفرء+كليمنربهمبإذدطفيفاؤالروخائفلائكةتنزذلثنفرءبمألف

(5-ا:القدر)سورة(يمائفخر

لهظهر،النبيقالهماوفقعلىرمضان24و23بينالمباركةالليلةهذهففي

فإننصذقأنلناكانوإن.نبيأنهليبلغهمهيبةهيئةفي(واللامالميم)بفتحالملك

محمدكليى-أي-يستطعفلم،البشرعيونلاتتحملهنورمفينبعثكانجبريل

محمديا:عالبصوتجبريللهقال.بشريةصورةاتخذأنبعدإلآإليهينظرأن

أناما:النبيفقال،اقرأ:قائلاجبريلوواصل.جبريلوأنااللهرسول!أنت

اقرأبمغققيمنالإنستانخققبمخفقائذيرثلثباشبماقرأ!:جبريلفقالبقارئ

.(5-ا:)العلق(-"يغقئمنئمفاالإنحنانغفتمىبائقفبمغفنمائذيبمالأكرئمؤرتلث

الآنأصبحوالكتابةالقراءةف!!ييكنلمالآنحتىأنهاعترفالذيالنبيهذا

صعدمهمفالملكأكملأنوبعد،البشربينبمهمتهالمتعلقةالسارةالأنباءيقرأ

خديجةأدتذكرشرقياكاتباأعلملا":يقول-حالأيةعلى-سيلأنإلآ،بريدو5!ذماهذا(*ت)

.(نبوته)المقصودادعائهفيشكتأوالأوقاتمنوقتآيفيزوجهاكذبتقد
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اللقاءهذاقصوعندما،!فهمحمدناظريعنواختفىالسماءإلىآس!ـه

لشكهاأثركلتلاشىخديجةعلىالسماء(منالقادم)الزائرجبريلمعالعجيب

عمابنيا"أبشر:اممانيةنشوةحالةفيوهيوأعلنت،المرولاتتقولام!هل-

وفي(.؟ة)"الأمةهذهنبيتكونأنلأرجوإنيبيدهخديجةنفسفوالذيوأثبت

تحولفركانالذيعمهاابن(نوفل)بنورقةإلىسمعتهمانقلتسعادتهاذروة

كانكما.العبريةبالحروفبالكتابةعارفآوكان-يقالفيما-سرأ!سيحية

والمسيحية.اليهوديةالمقدسةبالكتبملمأ

بل،للرسالةاللهاختارهقدزوجهاأنعلىتردددونورقةمعهااتفقوقد

.عمرانبنموسىبهتنبأالذيالعظيمالنبيسوىليس!ملامحمدأأنوأكد

الكتابأهليجدهماالزائفوديقمحمدأالنبيأنيفيدماالكريمالقرآنوفي

بمالرخيئمائغزيزتفؤرتلثؤإن!،:القديمالعهدفيالمقدسةكتبهمفي-عندهم

ائفنذليينمنبتكونقئ!يلثغفىبمالأمينالروخبهنزلبمائغانمينرلمحكانتنزيلؤإتة

غففاخيغفغةأنآيةتفئميكنأؤتئمبمالأؤيينربرنفيؤإنةبمفبينغربيببسنانس-"

.(197-151:()الشعراء)ث.*-.ة(بمسرائيلإنجني

العزلةحياةواصلخديجةزوجهإقناعفي!لامحمدنجحأنوبعد

قلدأخادمهضتمذلكوقبل،والورعالتقوىمجالفيشهرةليكتسبوالتقشف

وأصبحأعتقهبأنذلكعلىوكافأه،المهتدينقائمةإلىحارثةبن3.54

.حرأالإسلاماعتنقماإذاالعبديصبحأنذلكبعدالمقررةالقواعدمن

اعتبرلكنه،أسلممنثالثهوالرسولعمابنطالبأبيبنعليوكان

)خديجةالإسلامإلىسبقاهمناعتبرالمندفعالشابهذالأنالمسلمينأول!سه

الإيمانمكتبة.بيوميمحمدالشيخبتحقيقا50صر،ا،جهشامابنسيرةمنالخصنضلنا(ة؟:

.()المترجم.بالمخصورة

خطأاخطأالت3وربما،حيحغيروحعوالمؤمنينسورةفيالآياتكهمذهأنإلىالمؤلفأشار(:ةة؟؟ت

.(.)المترجمإلي!رجعالتيالانجليزيةالترجمة
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المسلمينامبراطوريةومؤسصالإسروميا!رينمؤس!عيماتصمحص!136

الأكثروهو.للإسلامتحؤلمنرابعوكان.(:؟ة)الشأنقليليئ(حارثةبنوزيد

يديهعلىالإسلامفيدخلمكةأهلمنقويرجلوهو،بكرأبوهو-أهمية

الرحمنوعبدوسعدوالزبيرعثمان:بهمونعنيوالنفوذالمكانةذويمنعدد

والأدواتجيوشهفيسيينالرئبالقادةبعدفيماآصبحواا!دينعبيدةوأبو

وامبراطوريته(ديف)المقصودادعائهترسيخفياستخدمهاالتيلأساسيةا

.(دولته)المقصود

هؤلاءدينهإلىليضمجهيدجهدفيقضاهاسنواتأربعمضىلقد

نأقبلبهالمؤمنينكلهمهؤلاء.المهمينمكةرجالمنبعضهموكان،الئسعة

عاما.وأربعينأربعةالانالعمرمنبلغلقد.بدعوتهيجهر

غارفيمحمداعتكاففترةبينللدهشةيدعوغريبأتزامنأهناكأنظح،ايو

رومابابابونيفالساذعاءوفترة،()المفبركالذعىديفنشرأمرلتدبي!حراء

العالمأمورلكلالكنسيالراعيأوالعالميالبابالقبفوكاسالطاغيةمنبمساندة

المسيحكنيسةعلىالروحيإشرافهزاعمأبوستر()اليونيفيرسالأخرىبعبارةأو

عمل"الوقتذلك"ومنذبريدويقول.لأنفسهمهذايدعونأخلافهوظل

منامبراطوريةلنفسهمنهماكليكؤنأنعلىومحمد(روما)باباالاثنان

فيالمتمثلةنفسهاالوسائلمتخذين،الوقتذاكمنذاتباعهماوعمل،الادعاء

فيللمسيحالمعاديةالحركةبدتحتىالبشربيندعوتهملنشر،والسيفالنار

الحركةفرعيأحد،واحدوقتفيالمسيحيالعالمعلىبقدمهاتطأالوقتذاك

.الغربفيالاخروالفرع،الشرقفي

اتفاقإن."التاليةالعصورفيكثيرآمنهمافعانتالمسيحكنيسةداسالقد

روما-بابادعوةوتاريخ،حراءغارفيمحمداعتكاف)تارلخالتواريخ

تهمحاوافيالمؤلفإليهذهبكماوليس،الصبيةمنالمؤمنينأولعنهاللهرضيكان!ضد()تنر*

.()المترجمالإسلامر!فزسنمهمرمزأقامنللنيل
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167الثالثالف

فكا3،ا!تافاتيستحقآمر(المسيحكنيسةعلىالعالميإشرافه-بونيفالس

،للميلادالسابعالقرنمنالأولىالثمانأوالستالسنواتفيجرياالحديثين

عدولقبعليهنطلقأنيستحق"لخيخمحمدأباعتباريقنعنابرهانانملكلا!ننا

البروتستنطالمفممترينمنكثيرينرأىفمنحالأيةوعلى.لهالمناهضأوا،.هميح

منالنظامهذاعلىينطبقكانربما""عدوالمسيحانلقبهذاأن!بوءات

حذدتهوالذيطويلاروماهيراركيةمارستهالذي()1!ليريكيةالكنسيةالحسيطرة

وعلى(سنةا)5ء2عاماوستينومائتينعامبألفمصطلحهاوفقعلىالنبوءة

روماحكمفترةعلىبها(التنبؤجرى)التيالنبوئيةالفترةهذهانطبقتفإذاهذا

نكونلافإننا،للميلادالسابعالقرنبدايةحواليمنتبدأوالتيللمسيحالمعادية

وهناك،العالمفيكبرىومعنويةأخلاقيةتغيراتحدوثفترةعنجدأبعيدين

يؤديمماالكتابهذافصولفيالتواليعلىلهذانشيريجعلناماالأسبابمن

بدآلأنهما،روماباباويةمهمةمعمتوازيةتجرىالإسلاممهمةبأنالاعتقادإلىبنا

.(متزامنةفترةفي)أيمعأيسقطاأنأيضاالمقذرومن،مشتركةفترةفيمعآ
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!سء**5*!***50

له!!يم!ه33!للو.أأة

ع!7ر!ملأه!7لك"!ك،4ء+لمء7/؟م!.كهء!ئ!ء"ء!ع!حمأأك!م!،8،*ل!ءى
له!،لملححوو-لمهـ4535ءووحكه!هكل8،3كرك!ر!!ههمج،!له.!ه!يحه!حكىفص!ككه!ه!.

ع!-ءج،وع!!،،!483،!،85لم،عجظءحكله*!3كح!ح+لهصطم"ول-ى!5ح!ك8ءفي//ع
عك!خك.،39هحء!،عه.48!مة!+كله84!ث!كل!-3ء!ة!ءكهء*هءي-طي

4"ل!تى!نككه4!ممك!!ع3دول.!ء،7!."!!3علم!لم،كههروصأ-373هكحك!-،كأ"ف!
ط!!حج.

"ى،*ى*56*3+ة3!هل467ذط3م!!!فى!!هلا"5*لةع4س!ةا!ول3
طلأ)"له!4ح5*6("3*س!ءأ،)ح52حول3ي!،ح"!!طءلا6748!3

ع1*أل6اح4(ء!333أ!4ع)\!ثرس!"!سأ7!مهلألأله!40233)3ا!ك!

ة*ءح!بم!!3آسألأ7!س!"!لح*ححح4*لا!س33ح.+*4،"،*(ذأطهم!!ص

ع!ثههم،"،لأصلاه3*لا)هم!هة*الح!س،+ثه3ألأ!ظ!س4ة521!!ملة34!سلى(ط!هل

4ة3مأ5،*3"2!1،!صالحآولم3!س،*59ط.،س!"!"3لا3ء6!ار،!صفا4!!!

4ع3إةلهأاآه،15*3!س،أ،4!سهحءلم!حأمث!*هآه!!ه!!لال!!صأألال*!هل،هلأ3
هم!4!ص!3+6ذ!*ة،،لألأهةآلأ*4!(4!ص"33*حع5كأهآ3م45كهأ4-

،ككاس!هم!ذ،س!+*ط!*ع!،67لا7!اك!"!هل*!7حأل!هل،3!4فة3س!مأ4ثا(

!س5+ثه!!س3حهم!.أم*3!9لى*فى!ا!"4أ9أ*،ع3*!،،014*ح*ع،سلا

!س4*آط!سهه!!ىل8لأم4!لى!*34*لألا*ح4لهأ4!4،ء6ل!س3!يةمء

!!أ**ةككا!*ح"3عاة؟ذ5*ول4ه!34!صلأ46،ملاه.+ذط3!!س3!س-

س!كاهم6م!+هيح3،""*لأأ33ع3أوللهأ5،س!ث!ميه!034ذ*953آ!*"

!ج43ءةآولطة3كلأ40اله!اة2!س،!"4ة2ة3كل!ح!"،7له!60!م

3!س!3جمل!،لعلهألإطصأ(4!ص"اهةله!027لهأ4عة*"*3(03،+*4!4!!

س!ء!كلأ*3.آ3ه!حذم!،عيص!3لأ+لأأ!لعع3"23ح4"،3مه،املأس!ح!لالأهء0233

أ*آهة،+ل!ل!ةه*،674ذح4*أ!4لهأ!4!لاءلأ3ةلألا3حثغمم53لاأحكثلأس!

(440!صالح!س+،53،ينحآء(4ذ3!!س3.ول!أ234جذص!3ي**-

حح*لاآ"ع3ح،4ءلأ53346(3!مل!عم!م3أ!ح4،لأة"4!صةاولس!ص!339(3!آ*ممى

3ح4!سةلهأح*6")"ذ!س4م*حثلأ1لأ5له!طس!3ة3طة!ل،(4!صح*43،أكهلأة!س4

حلأاج35.5س!كا4آ5ا!ولاهس!ي!أ31667،م،س!4،س!!ه(3\7ذ!س4أ!ا1!ص

.فى!س*أ!:*عخة!س3!م)+،اكلأهعلأ،"لأ3*ذ*ةع!ية،ه31أكلإ3!ل9!*9
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64ط8!ء*ى*ىي!لح!1ا*!.

،ا!*!(،!س33لاح،تي*32\*ة!س!"!س*!س(3*6،ع*734!م33زأل!مم

24ح5!س!4433!ص1ء+عح8ة*،6*ه634ة!س4ي4!ص46ث!!حقةلما

،ل!!ةثه!أ،ذ(ع*م*!لاع!*آح!3،عه!ع!،3(8)له!*ح(0"4!سة3"3-ة

ي33يل"3ءلو3حئه3،ة3ى!ه!3،حعءح32ه3ذ*2ه+*3.4.*هذ،لحر

ام80ع3-أ*حك!ح43تملي،آمأكهةثة903516ا!سآ0ح(س!34*"*!س؟74-ع

"4ج3!ل4ء8*صع4*"ءحله!*لحي4ذ3!س!*!مح3!3ء4-س!

لماأ4ع4ح*!هل4كملا،كمة534ء4!ص!ة!!ثا)*309آ305"ن30!س

"4ء4ء!هلح"ء3!لت!لمة*ل!هم"*"حه*3؟4!ص7ع4"4!"4،ه!ص

ميحتهلألما3ولمهة!!4!يى*!40م"!ذ*333ة3!،"35!ع3،كتما

!!ص"8لههذكه،"ء4!صس!مم!س،3،!3!س،هول،طة0،3ولة3،قش4له!4ذول

3!حة3"هة*ذه*.

هس!*ءس!!(!4كه"صأذ،4!،د53فىلماع4ا!33لهأ،ص!*ه4!"

ءول4!**حلم!+3!3حلا**آةولم"دأه*!ا)7ء44ذ(ح!سلى"35أس!-ة

عةءكلا3!س5*آع!"ا!لأة5*-24!(،!ذ3*7!(*ذح،!ص*ء!س3!*ح!همأ

كمة"ة؟35*!أ7؟ال!!حل!*،4طل!،)ي!ولح3،!.3-صة!م4"4+م4!هل

،4!ة!ه!3ءة!!م!أ17ط!*!مه*س!س!ط23!سحم35*ة!37أرو"3،!س7

!ه!5(*ةله!آ!!ة7!طا3ح"ه!س"0(45ة*ولثع2!م9359*س!3ذلأذع3

هم4ذ3!س!ثهثحلأح!302!3(4!م3!س3اي)أ!مه4ةةهم!س!333!س439-ح

4!ة*س!43*دذ،!،"ماس!،مأ!غ،83!س067!س،،لهأة313!"ىل،*م!س!كاص!*!ث!

3"،!ح!س3!1.33حس!4!لم!433!أةةط03\33*4*فدأ4،02!هل!!*4

33!ةاج!مممه4ة3لهأة!42،ع!ما"لو*ةأي07،ى6.04!4طحة!دفكا3

3ءة*ة0)38!ك!*!ك"ها!(!س!يلأ7!،ا"345ع3!هلآه!ف4ح\70314،

ء*!ل،آ4!س3!سلأآحم!س،!ه!ة!اآآ!"+3ح4!صح6ول!سلذم!ث!+حم53ذهلما3

"83ظم5عأ!4!س!ث!كهامل3،ءذأ6!س7!4ح4ذ3!سهلو!(س!س*ء*4

ةط!4(*53آحح*33ح6ء*4*!عء2!هل*703.آ*"!س،،ع4كا7

،4ذ3*ءأ!"*ح*ذما!!سآوله،(س!3!*!ي6!*ذح!"4ع674+

6*!"ذ*!ء!*ءمذه*،4!سثة!4"!،إةث!لهع*س!ط!*ع"هس!هـع

ذمة5يم!3!!سل،كه+ح*،ا6ول3"!3!3أ!!*ح*ك!لهأمه4ء*!س80

س!ث!(53**ءح،*ه"آص!،،\2+ث!4!!ص43!كه!ح3ألة*حةاك7!3ء-

ثيح*ص!4ح4ء6ح(4!سأ*3!3*ول!أ*هم!ه!ح+!ع3ح!م!)!4أع!"ه

3آه!مل3*!صمهآ*!("ه*.!*د"4حذةح3،ث!لماحآ!*ح!سآل!4"3

6جة"!!حجاملله!*هله!43(ء3هاة(!مب73!سآة3!ص*5*أهل6\ء!ل*ا4*3"
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م!كيهط"ه"،ه!ي!4"*!ك!.47

ول34!ا17ع!*3ع(4ة3"له!!م!لما!3ذ5*(ه"ظفىح!4!ص99!س3*55،

!طة3*!ا!ل.أ*(،مة3*!**ع3،ة(ة33وللهاغ؟50!س!ب،4ة3

ح!3عح3*أ!طم4!!د!س**ءس!*س!ح!ص4كاز!لما5!*ذل!!4ذ*3هم!،آ

م40!7!س3لماححح!سل!س4لأ!ص!أكال4أ!ي،3!س*!عحله!ءذلهأ**كه،!*4

(اآله!آ83ح!مآء(ثنمهة!!همأ،*س!!35"ذ*!""(4ي4!صدس!.آس!*ذ3!

3آ204"ك!أاملا!+!ال!آ،ل!ه"ح*04ة33!ك،م،57ح!(أ!!ك!!

ء؟!س3"51+!س3!44قهة48!!هل5لأ7،!*6ذ(،ه*8هء4-؟4!مههم!له!!19

هآل5*5("ه*،!ثة3!لح3ة!*3س!4*!،كلرله!4!!لطآث!33ولحح!س3!،

!*44ع1+4ءط!!لع*"!س3!س4لو"ه*+،ذءلو3ع*4!سةةء33!م

كح!!6م!*آ-ا،س!كأ3،!ن*!همس!73*!س*د!م:!س*!س3!"!مىل*ذ،4!م*حل

ذ*آ5!"11،لماآذ+390(30،!.5!ه!!!ك4له!كاول!ح4ع!ص،**4!*

ول!93ة*حة"،!سل4.ح3م!أل.

وله،أ!!سآه4!س3أ!!*4،!أةذ3*!ة*،!ذ"!س4،!*4هـ"

أ!4،*!كاا67!الهأةثهكأ!سآء!*!كأةءآكاهكأ!!6اةةم!ك،!م!ث!(4ذ6

الحلما!)ءس!همأيآ3"!ولثا،!س7!س3!ك5،.3"غكأ"له!6"4!*!3ظ3هم!

4ع!ي"-أ!ةىل!،!لكهةمأ!*ث!،53ز!!ةكطهم!43؟4!!ل!اآ4ء*!ع44!مه

يههة!4(*ءهم!ط!!ك!ص--.!*"ذ(!ءذي!ص4،أ!،4!س*!س3لو،(3"4ةطح

ح*56!كلوهم!4!د4!مهلاا84!س7!"علةلهأ،م!7!لك3!لها!س7!س+3م!ص!5آ4"ـه

3!ه*!ح39أآ!هل!!س!ل!44"ةكل!!543حم!حة*36!4"م!3ة3-ثه!لم!ح

فا*ءةلأي!9س!ك!3،أأ4عالأ3!؟3،،35ذ*!آ(4!سلى3**هم!3آهج*-

فا4لما3ةة"3،!،ذلهأ4ول!!م4ع"3ع*جس!4!سل*أ3ةله!33ء!*+2،!اع،لماول!

4ة3لما"6اة3ا6!مة!،آ35*آ"*!هل"5يهمآيأ،س!،!حجاب.!ء!!س33آه

آ4!سر!ء3خ!،!،!3اخ4،7،!!س*!س1!ك،ولءذ(!أح!3حكث!40،13ذ،6!ضء-ول

3"3م*حله!"ة!دا(4!صذ4ج!ءم4،3كا!لاس!!*ع3اح3!4أس!لما4ع4

آ!،73س!ذمز+،8لمأ4!!مه،(ول!ث،!7،س!ل!!3"4عةة3ت53+ح52ة،ة3

أ)!+ا!،اةتمم،635315ط+ثة33!س،،س!لهأ4!مل!"أ!!!ك"4)ي4!س3آه

+4ة!ة*له!!ا،!س33ح"،!!س3،*ول3!ل4!7كاص!!س!سول3وليم5ةله!*!أ!أ5

كما4"ع)م4!،ء*4لمزالما3ة5*!هم5*4ة3*،*4.

عح*!(3!ولحكأمم!7*ءول38!ه!،3ع57!س3،ذ"ذ93!ة4"*!7

!احثع44*حح،ل!!!!ثة!س4*ة!ع4!*!ث!ححولي*ه33ع4؟9355(،ثم

لول!لهههك!!م3آ4ع4!س3ة!ع!مء(4ة3+3!ساث،*9ء3؟امل3!ص

،8ولس!!ور!4،340ول،*له!!63!كق!.ا!0،4!*ىل!3"ة3ذ*!ع
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84ههل"!هل5لوه*!يإل4ج!.

*ة3!م+!هيق!اةأ،!هلعيهلاآء32أ7لى،س!444!صكم!!س5،!!كلإس!*عيلاة

3!*ط!أ+!لفىه،*عكل!(4ح"ةح52ححول5!،ل*لايآ"!اك

*!!3اح63)هن3*أ3م!امل*!مذ*4!*زل!!،03(.طذص!4"لا323ة8

.*آأك!*ح!ك،*!!للأولذح!أ3همأآ!*53غ4!*،"!!؟"3ح،!،س!7ح؟

4ة*33ء*5،،جي!ص!سلأة*!،".كا(ع3*ولع4ة3ولةله!يآةءول.ألهأ

17كمة"4ع3هآع3ح(4!مهح(ء!أس!غة2ء!7!س+لأه7أء!مل3!3ة*"

.حة،ا!ءم!8لو*!*،ك!3*لهأ!ول؟!ث"4!س!،ولء43حء*مم3ذ7!ص،آة

ع!3،عالأةكهءيأع،ل!*ي4حمهال؟ال*!م!*4ذ!4س!ح*س!لماةئ!هل+

!*ذ8!ع4لألألأ4!عك*!33،!!ع!3"ع،ءله!،،ذ،6طة!4!س3"ء4

*5ولةكه،!*4؟35!ة3!س4.!ه!5،عآ80،!!ة!ل!ذي(*س!4ة!*ألأ

8ذ"أم340،!3!م.2.*!ص34؟!.آ(لداحاعلآ*عأ!س4ة*4ة3

دلأ!*+)!!لهم!3عةج)!ح5(1،!،3أح3.لاأة3لهول3،!ء)ص!3"6،الا

ءآح33،،0!صاك3!ةةعيهم،4لأحآ*ة+وللاص!ثه1،3"آ!4.4!س،*حج،3آه

،4!سع"ذل(*س!3آحل!33آه(4ع3حا"!"هلو3!3ء3ا!،"3+ذ3""

آكأا316-44حل!ص*7زمك4!آ،!ل34!هل343أ!!،أللو4!لآحذ4ع"س!"

قءلإ،(*!*8*ءدص!3!*ك!4(43س!(همأ!،ص!ط3ص!م!أمها7!سه+9"!س!ل

!!4(03*"5"ة!سيهم!43(،ثلأأ*(ح3*3*ا!ة33!س،65ةه*3.!-ح

*ة!!3!!!"حلاه3!اه3ذح7!س3(1آ"+!س*،4!ص!صه"،أآا*ءآثع2انم

!04ج3ةهم!ح7!مهآ4!(،.4ح!ة3آ!!"س!!33،ر!(!س52!4عج*أ3(-

،*!3!ساة!ةه*34+!ساخاس(م،4ع+!5س!لهآ3*6753!اة*أء!ث

903(امل3حح*م3!!ه!عأألولهلأولبماكاهـ53"565أب!!35ع+!!"ة"!

هم!ة+*س!*373أس!س*.!ة*56!ك*!سه"*،مسع*،لأ4ع

!حه"اجهم،لهلكاةكاحع*"!ص!نملا6،هم!3ة*!ح!س،ل!هآ3!-4ح*!ء3!أع!ث3لأ

ول43!اط،*لأ،5،+(37(لماكارا!4!ص!!س3س!ع!ألهأ3آء!ل!!،،3!س3م!ذ44،

!ح3ة!ك!234ى*!+!3،+*اس!8اثه*ذسا*تع!7!س3ح5(أةأأ!كألاح!*ة

!"ه*443ع*،4ء.+!لج؟3!سحولطم2"ثع34!هلله4يطمة("ط3
4ء9!سهم3ح؟ءح3*فىحمأ66،ص!14!"3هولول4ح،.ي3!س!ص.ل!!.

4"ممءس!"3(5،!هحةم،اء9!4+،"ة*!3!"(4!،،8ة*!س!هكعث33س!لما4

كط3)!"حث،17،02+!لء"،3ا!أ3!3ءأ!س!سآ.+4!مه*ه+3"

!*9آ3،ح"*"4جص!وله،رم*ص!!أ+،3ل،4!سع!س33،!*3!"ه*أ7!إخ

ه*")6همأءع4!س3.4!44"آ4ح*هحص!!ا!م*ح!سعأساأ*!)إ3ح+"

2ح،لأبم!ك!ال!ل!،4!م!35حع33آه!اء!!4!ساح"،"ح"!م31!3ءل!1
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طش!هله!مب!ي.**ولي!"4345

ع)ا؟1،8+أه!"!!!3ء!*4حذ4،4!ص7+!س3ح*563أ"ء43،!

8"935*ح4ة*!.ص!!أ+.!3!اك!ك،ء،!!ل4!هلخء*(3!هل6،37ح*!م
كه!(3ه*!!*ة4*آ3كهة4*ذ!عح"!ا،بع4*ولء4!أ*!عولآ"آلو!ه!-

5ح3!،د*!*ذلة3حلىسأ5!ي!43!لى!ةكه.+4حة3!اح*ة*!"7ةل!صالح

ذ!؟5ة*4ع"!ك*لج*أ!"7ةأل!هلاكفى3ح!ك!س*،!ص،ا!أ30+47!*(ةحل"جكط

3ء2!ك!ث!جك!3ع!لآه!*"س!4،ة!آكلا4يذ4شء8أاكلهأه*

4!!ث!صح*،3(لأس!4ء4،4!ك7ا!،!سعىفيه*38،)4ة!،!ك!،*،5ه!!

قء7!س*ح!!ط!ص!".!3ول04!!*لاص!ط!!حهول4إ9!*،!بما!!ص"هء-"
ع5ةمول+ةذهمأح3!ء3ح!ول+ة*أ4ةيهمحع!سأ!م"ةأد!8!84!م4!كي!لةة!"

3ة"+أآدأة*ه03(4!س9!ع*9ة3حكهز*9طله!4!!لي+75!مههلاكأأ*5(ح4

44!س!!س*ةول5!*ل*9فى30"ةةء*8!م.طآ!س9ح5!،ح\7!ثذح4!س5"!هه

س!كهءكل4"ط!س*ز*،"4!43!صةع35ص!39ج!لن+!تي!يحةأ!أل(ء

4*س!3ج3ت!س!!س،الةس!3!صلو*5"**ح!س3ول63!ص3ذكة؟*هم!مم40ة3لما"8ث

عء3!س،آلأ83ح54!لأ5*ل!س!ل،مم43لهأ4ةث!ك34!س6ول!صكث!+3ث"طح

*33!س،ذ!س!!هلأ،!!!أسك!أم!(4ج3آا!أذ3هم!لأحةاه!هل!+لوهم!ة38!ك،

!،!!ل!س4!""أآ!سع3حلماول5-ع389ط،(له!ذ"3أ!!سلىولهنملأ!*ذع9لهأذة!ح

هم3أ!ذ34ولاع3ة8*،ة4"!ف!3ح3(06ح3!كا(ح(كةلأء39هم34أ9

م!3ءكا.*ءة"!حة*6!3

!"ح3!،،،"ذذ3وله!مذ*!35لأ+61!"!،.آ*3.*آأ!!+ة3-

3!48وله!كا0340ح3!سد،له!ذما"3،3،ةحك!3ءلأس!*هم!!*ول3!"ع4

!83آح*طا34093لاول*ع3(ولءمأ4عس!*ةلأهيه!529هم!4حذ!ه!903-

آ53،*ةء34!ص3!!!مد!كهجةح،فىع3563ألح*م!ع*+الحكاأك!م"

حء**"3!ص!*ة"4!مه3ة9ج+*!مل!س5آ+6،أهمأولس!*43مءم!ة3!!!س4"

ول،له!4*آ*ء"3م4حيكء3،،ا0آ*(18!ص!أل3عبلوى!ء29،"!اسذ!س*اهل

*!+أ!4ي!*3ع3ءممله!*ولءحح!ةعءم44!س،س!*ع*فى*س!!9جكل!

!،*!س*53!س3ح!لأة87آةلألماح!4"ء!حأ!لك51+اح4+!س!!لذ7،همص

،*مج3ع30!أذلهأذول.أول24ح9كأ40!"يذد!ة*5آل!ص!ح"63!4ةح4

!ث3!س0753".!ثاعىلولأح"ا،!ء!ك!م!نه!!هث!سآ،أهلآء4ءى!س83!ط(!كاعع

!3"ح*!ا!س6ء،132ء3لهأ4!ص9ذ"ول34!ه!!ص*(53!هل4!ص!آة،!7،

كأح!3*ء!"فىأ.ع!ك!سألهأثهةء*04لأ4همأح!!س4،!كه3ع7!3!س*ام7!ك5

ءحط*ه"،!،ا!!سآ!!س7ةولهةدأ!آ،3آهدأ4!مه*،63!ح5!أكأق!،ل!

3+40ع*ح*ء36*5!يعك!343!ثعك!ك!5ولحهم!6"4!ص33"لأولال5

!ق
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5ة+ط!م53*5*!*و".!م!

*3،ع!!!س*أ.!،53"4أع3ع*!أ،5*3.كهأ،،آهم!*له!4!س*ةأة)،

آ4!مهخأ(!ك،4(ة*!(؟!مه43ءله!3*43،4\.ح*ء!هل4ه*!،5؟مأذ

ة..س!س!آ)،-اةك!حمهن!مميح!كنهه!8،ء*آهكه."ر.لأ"ح!**ه!حكا

7هغ؟44ح،ال(4!ص33.4.!كاح،ص!!يه!ح،،ع!2آ4ج3ة3ح!*34ثعأح

3لإم804!*+!س4**،3*4!ث33ح6امل،،ح!ل*ة!ل4*هذ،س!فهولذع

503+،9ء*"ح38"ذ6،له!لمههله!33!حلم"95ولم!طيأ-ةس"03!هل!(!

ح4!ثل"!ص!ثح38*(4!ص!م!،5(،4*ث!ة*،)4ط!س2ء3!ءذث!هء3

ةةةث!43*س!!*د،ز!*،ا،،وللاع33!لأ!ص*ج54*أس!"4!لمهول!!ء!ح

:!هل4!م"ه3،4230!،4يع*ص!3!سذ3!صة!مه3لمانه4ة3ةإل!،3*ح35-

كهس!*ة(لأ!!ذىل!هل+أة*!ع6!ةم4413ج3عأل،217!ص6.3!كعلهأ"ول!ح!س!ه!،

م35*ة4!سل6+!س40"هية"آ3آأ*!م38*هلأأمث!*،3*53!،

ه!!س*ح!ك،"*3عمح73ة*جعثبما،53:!)"آه!ن4!*4ة3(*عثج(ه

سا4ح12أب11آهج!ا(ك!ء"أ،.ل!.!ا!أ)قاع!ا"آأعآ+*!ل3*هةأحثكا

ول2!ل،ها!!ل+"1ج!ل4ثأ3اعآ3*ل4أ34).3"620حثه4،لو!ع"4ع

3أحة!أ5)!ء!ح،45*ء3!*،محمء6"وللها4!سحة*حةغة(*س!أة*ظكه*ذ

3؟اح*ذح!ءمعأةة4ةح،ءع!س!كءأ،ولةه*3،ح4ق!،*آ*لم!همأة*!+لهح

!!4له!ح*ء+ه"*ذيل!!*ألكث!4آ34"!"ع3كا*ه4ل!ع!3!!هل

430؟34037-3ع75،،آ(ذه*3،آ،*5،"!اجآ!76لأة6!كس!كالى،أ80

4هألكلو،.ة**4"ة!!ه!"!سم!ئ!ك35ع"*("*ح3ااةالحع!!مه623ة!لء*(أ!،

034+ة!ثه!*ح(.4م4أآ*ع6\3.!صلأغ!ط،!56*اعلعح+"أحولحاأ33

م3!ا\2أ!*ع!س!*ذ،)نا!سغولوله!ة34!ولة3ولححع33آه"4!لك3لا37-

ج"ح33،"343أ43ع9لاح*!ل،440عأآح3م4آه8أل!اآ+ايهلاث!ح!،

11!!هث(،34!)ظحثع67ا!هل!**!مةم!ا30ذ،8ح!انأ8،5!*فيأ*هأ52

م4ج!حع36بد4ح،+!ل،**ذ،هم!3"ه*69241ح)!هاك35اك؟!)"أمه4!ث*حول*!لع3

"*حأ،!س!4ء*لة،!3،!ذ3!س4م+،هم!40844حح!س!ء1ءح*!س*أهلمء

حول4333خه2لذ546لهةس!34"أآ*ع،غ3ة!3ء2!سه*4حلمه313.

+4ح33!سدأ*ح!لح4دم4430حم،34\3ولة!!(أ!ص*!(ا!،"م!!س3

ألع!33024ح،"اك!ص!حء(ةء*،*أ!!*حنث*اأ4ة3،39*ثعا-5ءع
س!حححلل،ول(4!سيه!03م!"!4ا!لمال"ثعح!،14ذولل!3***ثع!س3(ء

ولم4(12ح+آ،!*ح!م!س،لما؟ه*.*ح4!!يلأع"ح،مذ3!سح*3،هآ3

ةه*!ث*ة(ح!ححط(4!!ثةآآه3كلنى"آح!4!ذ17(ء+!سح3،!ام

!س37ح!ذدأ4!مه*ذ!س!ل!ة"3ء،!ححس!ولا!س!أحلأ!4ع!س*6،!سآه
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ط+"-ء!ولء*هـ*88ئة*.5"

بم*2!،3ه3!"(4!س03(ح*3هم!اكاذ9لو!03حمه39ع*!فآا!م4ة3

6حنعأح*ةثعم3مأ*!،"3!7ع3،+*314ء!أ.*هذآ+!أن!مم!*+4ح

ا!6"5*!ثة4ح3"3كدأ4*7*ذ!م*5كث!!33ة؟،!ك4.4"ع-6!س!!*(ه

كا3!ص!ظأم4ة363ةآح،ء*34*ءةولمحثيما!33*خذ*،ا+3!س!كح-

،!حا*،!ع30،ح**!ةأ،س!آ*ة!س*ح!س023ع"ول3!!(*3ء،+،83،ءآد

س!يةه"4*!3ة!ل4"4حة4!ح!ك"3لههه**م3ح4كلا4"33-ح

.،*!*س!ءذ(!ين!ةلىول4،!3.يولة!4!ي6عع*"حس!مح4،"!3لهأة

ة،*3؟*ذ!س3ع4*ا08آ5.ككا4حآله!ح!مح!4ذ59*ءآ!ة*ص،4!ص

43ع!*ألك52!ل،3(لو36!ص4*فيملأ+ة8*لهذ"ول03لأ3!ط!4-*،كاة

ذء44020483!4ح\2*+اةه!"04!*!عىل،أ"ه!ك!س7!س3،"!ص!،

3ة5ل!علا*ة!33"3ة*!ط!س3ءم!4!هل3،ةأءح*آهس!ث!،3ع-*هس!

*ول*ةىء"د!!كع!،!*3.4ذ3!6لا3أذلهأ،4ة!4له!3حا4)3لى*ح*فى34

امل"ء،\ط!س3!ص3!س4ألماأم3؟!(الأ!ولح4!!س"!س!4رس4!ح!33+!!م

*+4ذ"أحأ."!س+!3*!ص!لدا60ح!ع!3لهأ3آ+4*آك!ذح.آح7،ح-ول

4ذ8،ول3.12*حس!س!3شأ3،"7ع7!404!ثذ*!3!هل4!أ+ة4!ذ5(3302

"4!س+*!،جيكا!3ذاع.كأ،4!صثه!*عه8"!6،ح*ة!)،،*ء

س4حذ4آ4ة13ءة3ذلهأ6+*ء!!*!أله!!ا،4،3!س4ح3*"حولأ،3،!!!ص3-

3ح*!!س3،3ح+،إ!س444ع،،أ8ذ!4م2ء!الو!ل!+،،ا"33أ"،!ص

!ة؟آ"(3402!سل!فيوي!ن!!لىح3،عي!،"4ة3ثكم،دأ!س!3!س،س!كاح،4!م!3

+3(ذ3!كه!:")"ع3!*ع8آ"ث!ا!آول"،ةذ5ط"!!س!*"آ3!ص*ه*!طم

4ح3ي!س*4!هل42!نه*"4!مه3!مه4"ولهم!7(ءلهأ45106!حخ!هل)!ح**!ك*،

فى653!!ثولص!5!لك3!هل،!ص!7!سلاكاةى!6*ة،س!*أغ"دج!سح33آ!ك!!53-

34*هة!3ه!سح!3ولهذأول):أ!!س3!س4ولة3.ج+4!سول033،!4ثكا3

!6!كأء4!سح!!!،!س3،ا!س75!ل!سللأ5"4!حهمطآ!كص*ه!مء"آه*52

44ة5همأولص!*م!ع،يأأ!أ*ح4لمول03!مء!لة4+ذكه!2ه،156ككا3:

،،آ،!س!ط،،"!،لو!سآهآ4ع+03لأ!ه!!ك3،لماآةح.ليءى+!3ة،3،

6+!ص3ع.!أس40!ي!أ!أ"!ول53!*أول"أ"!ص4!ذ!"آ83!،"ع+43.

!*!674ء(3!3!أأم!ظ+*(4!س!سلو*!!س33!!،!404"ح*ي!ص،هص

8آم!،آ!)!حلهأ"أ!ة*ه!ح!ذ*+43ة3؟+4)3*ة!"،،36!ص"مح3

،4!*!آ40ولغ!*4*!هآ34."أ"!سحم!س!ا40!ل4!ص!!أ!ح،3

*+ة9ة!"ط!س*!س(*لم!هح!كأ7+*!له!آ"3أ4ج3*له.3*اي4ه"ح7ح3،!8،"كط

،،)40*مه3!س*ي*"ج5،3""*!!سدهـ.آلما1!!3"!ك3!!طأهم!آأ3!لا!سول53،)"،ة!ئ3!ذأ3"

ع*ع33!سذس!ص!8!اك"ج3لماث!34!"ل"56"!آس!3!ج33ئر،أأي3با*هذكهر53ل!!لم!م!!سح،حلي،ة،1مه

48!أ)6!ه!ك،لماآ!.،،-!3!لم.+،ءفافهع.محر.58"؟!3لم،.
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ثه2ملأآج"لهآكايء**ذ!ي!هـ*

4!س،ا،*هم!ش!3-!*لآ4!ص39ل!شةى!أل3،عذاء30،ك!كا،عي99*+

3!ل!4،2ءلأ"هةذح3!هلء*4،!كذ!م44!ذس!حلس!ص!33حء*ى!س+ام!
ح7ع33.ء،حيعهـثه!أآذ3م!حلاح!امل*(ثامأ4!مفى3ة*!"2!ط2

ذهطم1،0،،*!*أ!4ذ3لس!صلم!57ء2،ء4ءة!(س!هما\\3!صع+أ!!ح234

"له!هلمما42م4ء2*ء!يىءل!فى،!!س!س53ث!فة3م5!ا4له!938!4!س،لهأ"49

!*!حا+!،!ل!ث3ح4204ذثم"ة*!أ5ق5لما33مطم،م050!-ثايه!

*ةح!45!ع4!م4ال"97ةم4ة*!4033ة3كرذ*!كأ5،أل."4!صاة!4،

ذ3ثول!ع!آ35*!آة3"047،ةم84له!!"50"،-عأح!م!ح*!لاكا!ص

69،ة!س*!4،لث!كطءهمأ4ء2ء،الك!2ه3*53(!أ!م3عة(60!س-

4ق14ز*4عمألة*أهلع4!مل*4!هل3(4!س491!س*40لا3ز*ة*3*كلا1(
،لا"!ح36فىة،ل!4!4!ل35لا!للا!ص4ء4*ولول+،!هلاآه2م!*ث!"4!ص

يه4،ول*!*آلو3!ملأ5!99ذء!ح!ث3ء15هط!لا*ه4ةثهم.46لا!م

!ل*!م!س،م4!ص*!س3ة!سلأثع5،،!ل،،،ه6!،آلاولآ6اى*،+*3+!*+

لأ+!م!ع30+طء5!ءى!8!**أ!38++!م!!ثكا!مط

ى!**"!مط!،،،،*ع!4!،،!*ةآ*ءح!س4(4!ص+*!ح،-ء(4!ص

"9430!سم4!ص!س،!ع!ص44!طل!.ط!س67!كه.امل*!الأع،70هم!!4.

،،4!س!*!،،ى!63"!ص،*ةلا!!+،ذءأح*ك!ع4،،،3لإع4،ولذ؟4ح

ى*لا*44702سه53(1،كهلأ4"4ال!أهل4ح35!(.عل+أا!ل4ة*!3ز

ءط"طكأ!4حم+ص!3!س4الهث،ألملوآهحس!ممه*هأثح!صل61004.*،ل!ثهـع

6!كله!47،+2ر3م*هم!4ع3ح5*!هل!034.لأ406لأا3طي(3وللمح!4((4!م

لمه3حمهلأ4ح*ععزءط"س!!ص!(4(ص!4!ثحيه!"4+ام*34حذ44!ص

ظ*51!كح(4*2،،540+4حعإ"ء3آ!ص!هل،لااكا56س!آهكأ،33ع4

!ثة(4!سأ*(هآ5ط+7حلأ!ل*س!ة،،أ،!مهة!؟!س،،4!م*3ثهع4!ع4حنه07"

ألمام3!*ذل!ة"3!س!*ذميص!"3آث!3**آ"ذ3م33ا!*لاس!3آ48*ص!!اك!!

!أ!!س+،8!!سأ،فىط7أ)آ!*حى5،"9ا"34ع44ة9مه!اعك3،*هآ*!!ل!س3-

آة!*،13ثكا3س!لى*ححهله!74!*س!ط44*لا،"خة3!!"!س+3عل!ثء*

أ!ت3فى!ص!5كهلأ4!س"لهأ4ع3(0370آ"4كع!3ول3!3ة3ة*!ة*لأ!م3-

*آع"\7ذ!!!ث5!س،هم!فه"ذالا!كة3ذ،+"له!"+33!سا!(!س4لهألا"لألىنهة4لأ

ذ18ج5)!*!ك*ذ4!ذكلأ*(أ"34!33!!!مه3ع؟لأله!"عهم!ث!،34-*نا

اك!صابمص!آخ!3"3+4ولهذ؟ة!"ح3!،6*ةث6740،173،س!!هم"صأكأغ*ه

+*4"80م3*)!ت!ق0.4!ملمس!ث!673!36ال105حل1!83الألأ3!ه!*ذلأذ

4"آةظ04!س!س3آ!3!ك،4عأحتد:،،،تر*81*أ*ة67!03!مه

"*ه!ه*.ح**شحأ.،ج".*ح*أةذ
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ملا8"!س.ه!ول5)،لط*"ال**.53

4ة"ال443ع8083"،لا"3لهألهاء544!مله!3لا3(جل4!س3ولط36كلة4

أ*ه*442!ل!ع!ص4ه*حلأل!7!*هحص!لأ،4!م،3غه49آآهنا8

،،.*هذص!دة*لاط(4ح(4!ةحث!402!س3!ل3403!سذي+!لك4ةال(!سأ7

ةول3لع(حلا!9كل!لهأ!4!ط45!4يع!34أ!5حلإهغ!لى+،ثبم!.43آح

.لمهءي3أ*،!3!ث5!ذ3ولس!3ء93كاة7ثمء5هم!،5ا!+*ح6!مه*س!ذ،!

ص!طمأص!عحب!23،!*!ل6240،!*ةله!!ا+3*طيآ"!*،4ءث!ا!س!+!س،ا

456+ىف"!صالال8اآ!ص*!سأل3ح67!دهم!،ح!3+4لىول*63أل!340،!ك"

7،!اء3،أعكلي6تم!!س33!سل*ة(18!صةكلأس!و3!!*4"43(6،ة+*

3ح3ذ9؟ول"!س3.+!سامل*ا"اصأ!*ةآء!أ"73!33ح+"!س4"5حط2

3"ؤ!ةهول353ءعح"نآ!،امح4ة6،*ة!مأطحذكه!*!أ!ة*هآه4آح
لها34كا!*!ل!لى!له!بح!7!م*ءم!**ح4.4ا"!أ!*لألأ،ءول*!!س4كل!!3

هوله"؟!*م4!*3ط!مهآيأم!4"هكأ،له!!عكأ!3!س،014لأ7703ح3،

5445*ه53!*3عث-*.+4ة3س!ةلمحلأ2أ!4!لاله!هكا4(4ح!*5-

آس!ي!"ول1844ة339لما3ولهة33ح،ة!أ"لو"!س3ح5خآعس!نهكا!ا52"*-

3")3!م4"93!س؟لم!أ!أجهي!ط84!مأهل"ح3*!لهأح)8"3ياكذ!"امل3!صكه،

ذ33(امل!ذءامل317*ذص!!!يأولح4*أعط!3ء*ى*.،،+أ،ال

لهل53!ملكهذآ4ح4!ة*أأ!7،،4ععثهم3ذح،الما2"4ة3كاطههذ3

!سع7134*ةلألا3!م7!س،!أ!ذه*هكأ2!ه!،4ع!ل034آه*ااي3!س!-

لما"3!ص3،"حذط4،طله!ئ!ة2(42!لمل33ة*"ذ(ى!6فى!ما)طء""حلها!كةهم!ل

"40!ص5حعي4ولح0)،4447!ص!3،آ44!أل"4ه!مل*آ!طهـ38يأكا!س!

"3!سء!ص4!س*"ء،47"!س،عه!سورةس!!له!"ع3ةغكهلمهس!04(3!3!6ة!س

،ءلو!املحز+*4لهأذ،3603*!مح*لهأذ!33306لهأ*ذ4!س3ةكأج3،.اث3!ح

ء2هآ3*!م3"4!!س638*أل3مة"!ءآلهةىف،!*م*ول5!م4!س*"4!(

(4!مذ*لأ3!*ح*!م!ه*!،ط!مم!س4لمة43*ح52آ33!ح،اط،!!سألهك

"8؟،،*

+7ء!ة3لماجي!م!س!ل!س4لالؤ!"ف!لالا!*هح43غذة+لاعآ،4ع
"!س33!س7ح3!س4*ذ44!!3!ص!!ل3ح44*لاألآ،3!هلع3عطأ،،24ء،م!فى

"4حذ4آ!ص،ال!ل34*هة،*"لم!!له!*ص!4مأم!ص!م!يكاه4*س!*ة!له!-ح*!آه

مذآي!!73،لمة84ح44ء4!*ه،هم!3ة33!ص3*!ثلو2،آعله!*4"لمأ

+يف!!س(!48ءلىءلى45أ!ط!م،"5لهأص!!ألأ)ص!3+339،5.+ح3"ح

4*!كلأح4ء!لهأ4!اة!2آءء!سةام!اكم!هلا!،8ولم!!م،ن!4آ!هم235"

*،"*كأه*ح4!!كطنا
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45ىجآط5-6،ء))ـهط!\،48**50

9!مبىمح!لمالهأة،3*4ةم.ط+43!س*حكاص!!سحه*!م!3،+أ!لىآ"!!3!لما!

*"ه*!11!أ)اءح!ء"!!ص33!،"!75(.ء!ح3!*!د(4علاة3آححلا5،*

ءهمأهك!لح4آهذس!ث!،33ا!7ح3!5!ص*63!ح!لص!ط2"ح،ة!ة3*آه

س!!الهأع3094!صآ.!)"،"أ8!م38*.آهثاكاطرء3!،!مهاك،ول04!*!-

3،أمس!ول،لاهح3أ،؟ز6*334ة5(خ!س!*حه"!كع3"لاكارلهأ!م4!صة*،!س-

ولءلما،4،3(لاء"،نة33ح!33!*نلأ"4حلهأء4ح3(6اك5ول"عأ*3"*3

35ح"1"(رركأ!"*ءثع17ح،"ل!ذ،*54،حول3ي480عكاك!443ذ*3ح،2

أ!!ث!!338!ءمء6ع،ةص!ك!33305،يم2ءلو*أمه!ثور4ص03!هل-"لهدهغص!

!ح*أم.+س!قييءح!!هك!-اك*6!سط!هلة8!"ء*!ك،ول+59*بح!ءذمأةمى

8،!حح*ىف6لا؟+طهلي!م4!لالها*ص!حي!6*له!*!م3ءم"9!هيكه

3033ح39!مه4ءم3!،!)ع3!ل!!*"74(ة*ه67ع3!هل4!لؤلهاح!س4ثأ5
له!آء3!33ص!ث!؟!ن!سأ":ذ"*آه13ا+*.+4ح3!مه!ثك!*!مهه!هل4-

ول!ول،23ا"!ة333!!حأ!64033!4*3!*،!*4ولكا!ءأر!سذ-

،،!اث!ل12!ك4ءس!!آثع323!634!م!م!*ح"4!ص!3أ!فيةحولذأع!4ع33

،*ا6ة3!3!ن!سغ3(كاحا*لأ!*؟"44*!3(!ص!ثملمان!؟4!م
!س3"،لأ!ل!3طمه!ج*؟،4ه!لطآه4"3ة*ء03(املالح4"آ!آه4ة3

!س*!ذ3ع.!ه**7!س!33"!م3!م93،*له!ة،\"4!س!34ولهول3

01-لةطذءم"ذ**ال!!5!ك!م7"أ،ج3ح.ول*ةله!!ل!4ة!ثةلىول!ا3،3أ!أ\!ص

3آة(3.4+هله!آء6كا4ه!67!س3ع!م4!س93!أةح"لك*ا**ك!5آ

،4!حة!3،!*467ا!هيه*"03!س4(4ح"أ\5،!جمرث!!ث2ء7

4ة3"!3م!!لأ،ع3ملكح*ذءههل5)أل35غةط!ا!*ة!لهع!عآ5"ع5-

،س!!")+"ثا3ثولأ33ة5*!ح"ول6،آح.حث!!ث!3"ء*ءآ*7-

25لههعلا!ص333آه!!.س!

8مط+!6!م*س!3!س!ههثه!ظ3،ل!ككا!*ء3!س"4!(ءم!مهكآ*ذطذ*!!

حآذه8ذح4!ص*ح!م،")\!!م34ءلأ!س3ذ5لءم،ولهط!*!ه!!س3،4*9ةمأ3ة*!

"5ثا"هم!!س!*!كآءلا"!ص3+2ة3!ل4جول"39ء3ح52،!63"ثمةآ+س!ذ

4.أ3ة*903ولم3!سخ533ع39لمأ*ه3س!ك!733،عثعح*4،ذ!86ا"!

أمثم!سذ)6748ة!ماح!ه*"2!ي،ح!اة34ء"هم*ه!ه!!س!كا7!ة3آ"،مع

ءمفى:3آول!ة238*يأ4!مقي؟3!،"ممع40ي!333،3833.3،ا*!مأمل

عث!لهأآة"اجآه"،!ذ*!ص،!ك!3ىة)3،3ءملم!ول!لا*ثعع!عأ"5ا!7

ح،!ذ*!+لها"4!لأ33ة3ة!8آ!،3ولع3!ص*!!س7ه*ح3لأ4!غ11آأ3ج4

ءمخ48ة3،آث!أخة،4171فى3!س!كح3!كذ*ح!س"!ص!أس!!33ه!ةثا(س!8م5

"،4ع5!ول!سا7!ل!كا37لؤيخول!سح!:3كأه3.،،.ط*،إ23!"،*يق.!
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المسلمينامبراطوريةسسمؤومى3الإلهساالدينمؤسص! سحمد

ط8!*ء!!آه8!"8!ثئ*.ثر5

!!ا،،ع،،،3ك!ول3!3ذىل!+!ثظ،،،،)آء!ا45(آ4!م6ىف!ءح2ء

كأ5يهمح)+*4ول04+**اع4ا!+7*ذ!حه*33ة3!ك4."45*له!هآ

،.1)!س+ذ!إس!ع5!*!س!"،3ح*ذذ!ه!،03"املا.!،،4!ة3هآ1،"كههح33

3!ي!4جهح،،س!!74!33أ53!س!ل*ع-له!ي"اول3ولةعا!!أي4!ككاهه!!3

آح*4043،له!!طله!ة3،(4ء3!هلآه53ح!!لخ!ثل034،هم!5ء35*

"7.!*،!ص؟ة!*هثه!!*!ل!طة*4ز30"43(ط*،ةح43،3"3!هل!م،!مك

!م؟أط3إلهأبى!س،40!7ح5ع!ب6ه؟!ي4)3حآح(*!لىق3!3ة3!م!س"ول

"أءأبم80ب!له!مع453ذ(4!هلحولء*ذلأ4عله!33(،له!4حكل!طم!!ر3*ة

48علأ6!س3!ل،!،ثعل!ث25*لما*!أح!س+ي!34!همأ83،ءيى!!س4"لمهه*

(ا!!سج4ول3ح4ء2343ذ3،آ!3،1حص!س!ص!لما4!ذ!!!ص43!7ع

!ا+لماوللى3،مم!*+!س*9ح3ذحولح!م4.،،334ح!لأ!صح!*س!*83لى!،!س3

!ث!م3!مه!ل!ل!كأم!7!ن(ه*!7كا!ص"ا+هكدآلأه*!!لزحةلأه"ط

*حم*ص!3ك!ء4ة*!جمء!س!سول33!سلل!ةكل!4*ة،4!م333مكه*ة3ء!سة!4!م

7!س+35ى2"4!ص3ك!م!*ع"اهم!ح!س*!هل،137كاز2"(كث!!م)6+7ح+3لأعله!

*!سم2أك"(4ول5ح7!،س!لم!ةح!مه"5ولهس!7ذ*ححلم!3آه"4!"35"

43أحلأ3آه!،!أ7ة*!آا"عمس!ط!أذ"ص!!*(ةي43ة3(40ول5-

،4*لو!!ه!!!ل."أذ40.3م!كي7!س3،يأ4!سه!ثذ،!ذه*آهلو6!لو7

ع35!ح3أص!"(!س*903أ(073آهع3044!مح7،لأ4لهأية"4ذ3!9!-اس!
13،.ذ5ول3أ"هء!هم!313!،آ*ذاكله!لمانة6،ح."305ط!!م373"*هم!مه

عحأس!!ك3ة!3ذلهأح!،4،م!!،في*بم*ه0،30*!*ك!!س3!سةكاص!3كا7"4!م

لوه!ه!ذ3ط4ذ!س3+3ي47،!*4"4عح*!ولولة"ولهح!ك52\3س!آكا4،

لهأذ"غ*فى*أله!!أ*!ص4،ذ13ةول)ةم!س4كا7(4!س32ء94له!"آ!سله!!س3*

ء!م"26!ل7ح!35.بم"(4!س3هآح3!س،م4ة933!هلةن!س!هل!هل44.ح3أ5،؟،

+531"ء+ح4لهأ5"4!مكأ!م!كاة"2(4!س*ه*!*!!؟ذطي3ذ6.34!ص

هم!آ!44آ35!هه3!ص!*،ط!هل!سه**!ص*!هلل!!هم!*ص!52!ل4!مه3ي!ك5!أ4

حح).،!امليء،!هك!م!3!ص*هأمه*!ص+2ء323ء*(4حع3+ءآ*،.!سعث!ل

ه!هه3!اح!!،ث!!35*ذ"!ثح3ع(!لهأآه(4!س6+0314ة!*ل،

لهأغ.،س!34ءع!فع!3ه"5(60!هللى!4لو!س!س4ذ)آ!3،!أل3ع9!!*د!لا

،!3مآى44ة3!ث353،ظ63طحفدأح!4ول3كاه"حذاس!7،حثمام"ثغ

لهأ4!مكاءتا!مخ3آءلوء4!**!س4+"أ3ولاذي*3!ث33!أةاحله!5

!امهمأثةمولع"هح37،لول-3م4!آ،؟8،ةطاثعآ"4ةح33ة3ج23ء!م

!اء)أغدبم!)!حء*،+ه*!س3+،لهأ4ح،ء+3!سل!هلح*ذل!43!أ30(0

6.3*أش43ه!ف3علهأح!4!سة33!اا5
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ابحاللىالفول-

الجهر-فظبرففسيواجه-قريشبيندعوتهيخعلنالنبي

بالقرآنتفاخره-إليهادعاالتيالأساسيةالعقائد-بالدعوة

لهم.تحذيراته-لدعوتهمكةرففأهل-الكريم

فلمالشخصيالئطاقفي"!يهـمحصورةمحمددعوةكائتالآنحتى-.."و!ب!6

جهرهوقتالآنحانلكن.المقربينوأقربائهأصدقائهدائرةبهالمؤمنونيتعد

قآنذرفئمبمائفذترأئقايا!:قريشبدعوةيبدأوأن،ربهأمرغلىبناءبالدعوة

غثبيرتلثؤأنذر!(214آية)الشعراءسورةوفي،(3-ا:)المدثرمهـوبمقكترؤرئلثبم

خلأ.+قربينلأا

إليهاودعاسختةوليمةلإفامةطالبأبيبنعلياوخهالغايةهذهولتحقيق

الجليل،بالسرإليهمأفضىجميعأاجتمعواوعندما،وذراريهمالمطلبعبدأبناء

انفضاضإلىأدىممابعفالاضطرابلهبأبوفأثار.اللهرسولأتهوهوألا

لهمأخرىدعوةتوجيهإلىاضطرهمماغرضهتحقيقخررلمحمديتاحأنقبلالجمع

الذينضيوفهوخاطبالنبيفقاممنهمأربعينحواليفاجتمعالتالياليومفي

بأفضلقومهجاءالعربفيإنسانأأعلم"ما:الدهشةأصابتهم!.57

إليه،أدعوكمأنربيأمرنيوقد،والآخرةالدنيابخيرجئتكمقد،بهجئتكممما

نهفعليأولكن،بتركهوهمواعنهفأعرضواالأمر؟هذاعلىيؤازرنيفأيكم

منعلىحربأنا.عونكاللهرسوليا"أنا:وقالالحلمدونصبيآمايزالضحو

طالبأبيمنينتقلنظرهموجعلبعضهموقهقههاشمبنوفابتسم"حاربت

المناسبة:هذهفيعليقاللقد.(ة؟-)"مستهزئينانصرفواثمابفإلى

لمأكما-النصريخرتلمهيكلالكن،)42صمحمدحياةعنهيكلكتابمنالنصنخلنا(:ة:)

.()المترجما!(المصريةالنهضةمكتبة)نثمر.مصدرهيذكر
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المسلمينرلةوطا!ـهاومؤسسيم!س!االدينمؤسسمجماشصمحمدلأا3

سأهشممعارضتكعلىيجرؤمنوكل،وزيركسأكوناللهنبيياأنا

فأمسك.ساقيهوأقطعبطفوسأبقرمحاجرهمامنعينيهوأخرج،آسنانه

وخليفتي،ووكيلي"أخيهوعليأأنوأعلنالشابالمسلمبذراعيالرسول

لأبيوقالواضاحكينالجميعالجمعانفجرفيةالأمرالمبالضهذاوإزاء(."ب)"ثأطيعوه

أفسحتالدهشةلكن!لهوتخضعلابنكتطيغأنالآنيجبساخرينطالب

الإجتماعفانفضر،قريشسخطوادعائهبجديتهالنبيأثارفقد،للسخطالمكان

وقبيلتهعشيرتهبيننجاحهفيضئيلأملسوىالمتحمسالرسوللدىيعدولم

أصيبأنبعدمكةأهلعلنأ-وأكثرأكثر-لدينهيدعو!يومحمدوراح

لنشردينه.علنيةمحاولةأولفيبالإحباط.!.ةك8

ليؤكدالأرضلأهلجلالهجلاللهأرسلهرسولأنهمكةلأهلأعلنلقد

الصئور(:)النصالأصنامعبادةبطلانوليعلنلهلاشريكواحداللهأنلهم

ويهدد،بالجنةالمؤمنينويعد،سواهحقدينلاالذيالحقللدينالناسوليدعو

الشديد.اللهبانتقامغيرالمؤمنينالصئم

الرئيسيالمحتوىتكؤنوالتي!همحمدلهايدعوالتيالأساسيةوالعقائد

غبيشيءالأوثانعبادةوأن،سواهمعبودولااللهإلآإلهلاهي()الكريمللقرآن

"+.".ا!م.أبر"*!.تماماعنهاالكفودجببغيض

سورة)المقصوداللهوحدانيةإعلانعنوانهاالكريمالقرآنفيا12رقموالسورة

النبيعنيروىماوفقوعلىالمسلمينمنشديدبتوقيرتحظيوهي،(الإخلاص

عنقريشسؤالعلىإجابةبهاأوحىاللهإنويقال،ا!قرآن!لثل!ولفهي!ولنص

منعتتكؤنالإخلاسورةأي-وهي.لعبادتهمحمديدعوهمالذياللهصفات

يبذنئمبمالعئفذاللة"أخذاللةفؤفل.الرحيبمالرخقنالقهبمئيمفالو:واحدةجملة

القرآنسورشيتباعاالعقيدةهذهوتتردد،لآ!أخذا!فكتةيكنؤنئم+يوندزننم

الآلهةتعددخطأمجردالتثراربهذايهدفلا(القرآنواضع)يقصدلفوالمو!آياته5

.()المترجمموتوقهمصدرأيمكافيلدينايثبتلها(ء؟ة)
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)81الهـابعاف!صكا

قاضيةضربةأيضايوجههووإنماالشرقأممبينآنئذشائقينكانتااللتينوالوثي!

."لقهالوحيد"الابناللهابنهوالمسيحبأنالقائلةالمسيحيةة!عقب

نأيستطعلم،أخرىعصورفيآخرينمثلذلكفيمثله"!يرمحمدأإن

يفهمأنيستطعلمآخربتعبيرأواولهإنىالمسيحنسبةفيالمسيحيينءمبدةضو!حتي

نأحقيقةفيمباشربشكلتؤثرلاالفكرةهذهأنمعمنهتحذرهأوللهحي!ملابنؤة

مباشرةتؤثرلاالفكرةهذهأنمعآخربتعبيرأوواحدجلالهجلالله-.،!.59.

العليا.للذاتالأساسيالتوحيدفي

ابنهوالمسيحأنعلىالتأكيدهوالسخافاتأ!اكبر"!يرمحمديرىوفيما

العهدفإعلاناتهذاوعلى.والأزليةالنديةفي()اللهللآبمساوأنهأوالله

هاجمهاوطبيعفالمسيحبشخصيتعلقفيماوملاحقها()الأناجيلالجديد

القدرةأووالموضوعيةالصدقلديهيكنلملأنههوادةبلاالكريمالقرآنواضع

إلهاالقدسوالروحوالابنالآب)كونالأقدسالثالوثعقيدةبينالفرقفهمعلى

بينالفرق)أيمنفصلينآلهةثلاثةوجودتعنيالتيالتثليثوعقيدةواحدا(

الكريم:القرآنفيلنقرأ(التريثزموعقيدةالترينيتيعقيدة

مجيسىغيب!قئاإتقاائخقإلأالقهغقىتفوئواؤلادينكئمفيتغفوالاائبهتالبأفلياثطه

ثلاثةتفوئواؤلاؤرسئيهبالقهفآمئوافنةؤروخمريتمإنىأئقافاؤكيقتةالقهرسئوذفليينمائن

فيؤفاالصتفؤاتفيفاتةؤتذنةيكونأنلئبخانةؤاحذإتةالقةإتقاتكنمخيرااشفوا

الآيةفيالأولىالفقرةأنالمفهومومن(171:)النساء!بمؤبميلأبالتهؤكقىالأرفبى

مساويةلدرجةبرفعهأواليهودفعلكما،المسيحبرفضدينكمفيتغلوألا،تعني

.المسيحيونفعلكمالله

اتذينكقرلقذ!:17رقمالآية()المائدةسورةفيأيضاالكريمالقرآنوفي

ائنائفحهمبيغيهبلثأنأراذإنشتيئااللهمنيفبلثققنفلفرينمائنغيب!قئاخدكأالقةإتا!!ئظ

يشاءمايخفةثنجينففاؤماؤالأرضاتال!تفوفئلذؤيتهنجميقاالأرفيفيرمنرأكةفريخغ

6!ه.قديرش!يئءصكليعلىؤاللة
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المسلمينامبراطورتومؤسىالإسلاميالدينمؤسسكلختمحمدلأأ2

قانواائذينكفرتقذ":زقرأ()المائحدةنفسهاالسورةمن72.73الآيتينوفي

قنإئةؤرتكئمرتيالقةاغئذواإشرائيلبنيياائقسييغؤقاذفريتمائنغيب!قئا!!فالفةإن

اتذينكفرتقذبمأنمناليمنيلطايمينؤقاالنارؤقأؤاةائجتةغفيهالقةحرنمفقذبالقهئثئرذ

اتذينتيفسئنيقوئونغقاينتفواتئمؤإنؤاحذإتةإلأإتهمنءؤقاثلاثةثابسثالقةإنقائوا

."(:.ث)و!بمأبيئمغذالبئمنفئمكفروا

خفتقذرسوذإلأفرينمائنائقسبيغفا!:ئفسهاالسورةمن75الآيةوفي:"..!"؟.كأ-ة.

أئىانطرئتمالآياتنفئمئبيقكيفاثطرالطغانميا8كلانكانايقةمبدةؤأفةالرشئلقبل!من

نأ!:)التوبة(التاسعةالسورةفيأيضانجدالكريمالقرآنوفي.(بمئؤقك!ن

.(3)آية.و!*ؤرسئوئةائفشئريم!نمنخنجريالقة

نفسهواعتبروجودهمحمدربط،الإسلاميةالعقيدةفيالأساسيالمبدأبهذا

الجاثية)سورةالكريمالقرآنففي،وعيسىموسىمنذوالوحيدالحقيقياللهنبي

الطياتمنؤرزقنافمؤالئئؤةؤائخكتمائبهتابئإشرائيلنجنيآتيناؤنقذ!()7و)ءالآشان

تجاخفئمقانجغل!منإلأاختقفوافقاالأفرقنتجيناتشؤآتينافميمائغاتمينغتىؤففتفافئم

ثو.بميختيفونفيهكائوافيقاائقياقةيؤنمنجينفئميقفييرتلثإننجينفئمبغياائبفئم

الأفرفنريغة،منغفىنجغفناكئنم!:نقرأنفسهاالسورةمنالتاليةالآيةوفي

مهـو.بميغتفونلاانذينأفؤاغتتيغؤلافاتبغقا

وإنماتمامآجديددينينظامإدخالليسرسالتههدفأن!يمحمدوأكد

الوحيدالدينفهو،المسيححتىآدممنالقدامىوالأنبياءالآباءدينإعادة

ائجفعيؤنمؤئنذرخؤتقاوقنائقرىأئمثئنذرغربيافرآناإتيلثأؤخيناؤكذبمث!الو.حيح!ا،ا

.(7:)الشورى،لأبمالستييرفيؤقريقائجنةفيقريقيخيهريبلا

ل!أؤفاإنيناأنزلؤفابالفهآفئائوافو!طبعدهاوما(13ءآية)البقرةسورةوفي!.6،

منالنيونأوتيئؤفاؤمجي!نىفوشىأوتيئؤقاؤالأسئباطؤيعئولبؤإسئخاقؤإلنفابميلإبراكبينمإنى

وفي،(11-ة(أحداربهبعباددكف.ولا..لأبئ.ا!أيالانحبهينالنضيحتمبصاالتيالآياتمن(*؟ت)

)المترجم(.(43.)الطور،!مب--3)نىيضعفاالقهدئجالطالقهيخرإلهلفمأئم؟"!.(1)ه:الكهف)
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تؤثؤاؤإنافتذؤاققدبهآفنتمفابمتليآفنواقإنبم!ئبغوننةؤنخنقنهئمأخدنجيننفرقلارئم

.(13.137ء:)البقرةلأبمائقييئمالصتميغؤفؤالقةف!تيكميهفئمدثيقاقسفيفثم!انما

منليرسئخهاالقديمةالصحيحةالعقيدةإحياءإلىيدعومحمدراحلقد

.والنصارىاليهودوتحريفاتالعربوثنيةمنلتطهيرهابالدعوةوذلك.-رريد

وملاحقها(اتوراة)االقديمالعهدكتابيئأنحقيقة-لفترة-محمدقدملقد

أنهاإلآاللهمنوحيأالأصلفيكانتوملاحقها()الأناجيلالجديدوالعهد

جديرةغيرالآنالموجودةالتسخوأن،ذلكبعد-.للخجلويا-حرلهت

قبسأيليفيماونورد،القرآنفيمنهمايقتبسقلمافهووبالتالي،أبدأبالتصديق

محمدأ)يقصدالصحيحةالأولىالعقيدةمعيدكانمديأقيإلىللقارئيبين

السابقةالكتبزيفواالذينأولئكرؤوسعلىتوبيخاتهيصب،!نم(

.("ة*)هوهاوشو

غ!تغتفونؤانئئمائخقؤتكتفونبائباطليائخقتفبممئونيتمائيهتا!بأفليا!!

آيخرةؤاكفرواالتقاليؤخةآقئوااتذينغقىأنزلباتذيآمجنواائبهالبأفليقنفائفةؤقانت

ائبهتا!ب!ميتخستئوةبائيهتابمفت!ب!ئأيفؤونتفريقامنفئمؤإن...+يرخغوننغقفنم

ائكذبئالفهغقىؤيفوئونالقهمجندمن!فؤقااللهمجندمجنفؤؤيفوئونائبهتا!بمنكحؤؤفا

.(78و72-7:اعمران)آلبالهبميغففونؤخم

قاسيةففونجفئمؤنجغفناتغنافئمقيثاقفئمنقفبهمقبفا!:أيضاالكريمالقرآنوفي

خائنةءقنفمغفىتطبئتزاذؤلابهذتجروافقاخطاؤنسئواقواضبيهغنائكفيئ!!فون

أفليا...بمنيني!خفئائجثالقةإنؤاصئقغغئفئمقاغ!مئفئمقليلأإلأ!.32

نجشبيرصمنناتجاخفاتقوئواأنالرثمئليمنفترةصغفىنكئمئبينرسئوئنانجاغكئمقدافىبتا!ب

.وها(13:)المائدةاه"ءقديرشيئءصكليغفئؤالقةؤنذيرنج!ثييرنجاخكمفقذيرصنذولا

للذينولهشجبهالمطلقةاللهوحدانيةعلىوت!ديدهمحمدتأكيدرغمأنهالقارئظح،اش(ةة:)

بصيغةشكسهعنيمال!القرآنفيا)سبحانهاللهيتهحدثمافعادة!ادةأنهإلآمعهفسكوذ

)المؤلف(أ16(ا؟افاملا2غ،ا4؟!الا"ع10الجمع
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معثنانفسهأعلنالساميالأمرلهذاضاغي!ؤ!محمدتنفيذ)أيتنفيذهسبيلوفي

تباعا،عليهينزلالذي(الكريمالقرآن)المقصودالجديدالوحيهذار!نل

لألباعه.بشارةأوإنجيلاأصبحوتجمعاكتملمافإذا

يهنحيوهذاإلمحفوظاللوحفيموجود-قالفيما-لأصلياالقرآنيوالنص

اللوحومن،اللهعرشمنبالقرب،السماءأرشيفاتأوسجلاتفيمسجلأنه

."سز(محمدإلى)أيإليهجبريليوصلهاالتيالسورنسخيتمالمحفوظ

،شديدةضربة،بالتأكيد،الوحينزولفيالتدرلجيةالطريقةهذهوكان

نزللؤلاكقرواالذينؤقال!:()الفرقانسورة،الكريمالقرآنفينقرأفنحن

.(32:)الفرقان(بمترتيلآؤرتفناةفؤاذكبهيئثتتكذبلثؤاحذةخفقةائفرآنغفيه

ومقارنةمحتوياتهفيالتمغنلاذىواحدةجملةظهرالكريمالقرآنأنفلو

عليهصتعبولربماائساقهعدماكتشافإليالآخرببعضهابعضهاوآياتهسوره

ولاستحالالشأنبهذاأسئلةمنيواجههلماإجابةيجدأن+!و(محمدعلى)أي

مقنعأ.يكونأنعليه

فيالآخر(عنمنفصلجزء)كلمفرقاالوحييتلقىأنهبتظاهرهلكن!.63

بذلكفإنه،أتباعهيطلبماوفقعلىأوالضرورةتمليهماوفقعلىمختلفةأزمنة

كلمننفسهولتخليصالاعتراضاتكللإسكاتطريقآلنفسهأوجدقديكون

.غدأ()إبطالهنسخهحتىأواليوموحيمننزلماتعديليمنعشيءفلا،الصعاب

الوحيسلسلةتكتملأنقبلسنةوعضرونثلاثمضىالطريقةوبهذه

ومحقىبالحريرمجقدأكاملاالقرآنبرؤيةتعرىأنهصحابتهأخبرالنبيأنرغم

فيالسؤيا(في)المقصودمرتينرآهأنهإلأ،عامكلمرة،وجواهرهاالجنةبذهب

حياته.منعامآخر

.المنؤرةالمدينةففيالباقيأمحا،مكةفيالزائفالوحيهذامنجزءكانوقد

علئسورةتنزلعخدما:كالتاليكاشكاحيالوبتدوينالخاصةالطريقةإنويقال

كات!)المقصودسكرتيرهعا!أولافيمليهاالعالملصالحإذاعتهافيي!رعالنبي
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حتىويكرروهفيهاماليقرأوالأصحا!هالمكتوبةالورقةيسلمبعدهاو(الوحي

فيبعنايةيحفظهاالذيللنبيالورقةيعيدونثمومن،ذا!تحضفيتمامأيرسخ

الوحي.خزانةيسميها()خزانةصندوق

اليهودعنصالعهدلتابوتشكبلامماثلةالمقذ.3ءالصندوقهذاإلىوالإشارة

(النقال)الهيكلالنقالةاليهوديةالخيمةفييوضعالذيالمقدسالصندوقوهو

الشريعة.منمعتمدةنسخةفيهويحفظون

ومن.مماتهقبلزوجاتهإحدىرعايةفيالصندوقهذاتركقدمحمدوكان

وترتيبجمعأولوكان.ذلكبعدالقرآنجمعتمالصندوقهذامحتوى

النصلكن،بكرأبييدعلى(عالقرآنيةالنصو)المقصودالنبويةالآثارلهذه-----!.64

.الآنأيدينابينموجودألايزالالذيالمصحففكانعثمانبواسطةونممتقروجعكله

لقد.قبيلتهاستقبالمنبأفضلمحمدلدعوةمكةأهلاستقباليكنلم

عندماخاصة،واللوموالسخريةبالسخطالمزعومةالمحهيةرسالتهواجهوا

لقد.وانحرافهموعنادهملوثنيتهموالتأنيبالتوبيخلهجةالرسالةهذهحملت

بلالأولينأساطيريرددغبيأنهآخرونوقال،دتجالساحربأنهبعضهموصثه

منقليلبذكرالقارئوسيتستى.دعىكذاببأنهمباشرةبعضهمووصفه

النبىلقيهاالتيالذرتةبالمعاملةيتعلقفيقاالكريمالقرآنعليهيشتملمما،كثير

ثتمالأفرئففبيئففكاأنزئناؤنؤفقذغفيهأئزذتؤلاؤشائوا!:الوقتذلكفي

.(8:)الأنعام!بمئنظرونلا

ائقريتينقنرخليغقىائفرآنقذائزلتؤلاؤقائوا!:31آيةالزخرفسورةوفي

!فنجلافتراةيلجن"مالخأأضئغاتقائوانجل!بئ:نقرأ)الأنبياء(سورةوفيول9؟)ءغظييم

.(5:)الأنبياءمالوبمالأؤئونأرسبلافك،ةيآبففياتناشنامجر

افتراةإفذإلأفذاإنكفروااتذينؤقاذق!،:نقرأ()الفرقانسورةوفي3.3،5

ئفنىفهيئاكتتبفاالأؤلينأشاطيرؤقائوا+ؤروراطففانجاخواققداخرونقؤمعنيهؤأغانة

غفوراكأنإفةؤالأرضاتا!مةفيالصتريغفئماتذعبأنزنةفل6صؤأصيلأبكرقيخه
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ففكإليهأئزذنؤلاالأشواقفيؤيفثبيالطغانميأكلالرسئولييهذاماؤقائوا3ءزحيقا

.(بمنذيرافغةفيكولط

كقرواانذينقالنجيناتآيائناغنيهئمتتفىؤإذا!:نقرأ()الأحقافسورةوفي

القهمنبينتفبكوفلاافتريتةإلطفلافتراةيفوئونأئمبمفبينلبخرقذانجاخفئمتفالفحق

فافل+الرحيئمائغفورؤفؤؤبينكئمبينيلثنهيذابهكقىفيهئفيفئونبفاأغفئمفؤلثنيئا

إتيئئوخىقاإلأأتبغإنبكئمؤلابييفغلقاأذلييؤقاالرسئليقنبذغاث!نك--"،--،-!.66.

!و.يمفبيننذيرإلأأناؤقا

العقوبةمنيفلتوالنبهذاأنهمبوضوحعقمواالرقابغلاظالوثنيينلكن

يفاأق!بئمفلا!:نبيهبصدقأقسمسبحانهفاللهاللهرسولعلىبهجومهم

لثتامجرءقييلأبقؤليفؤؤقابمكرعرسئولصتقؤلإتةبمئبعيرونلاؤقابمئئصرون

تقةلؤتؤبىائغالمينزباقنتنزيلبمتذكرونقاقبيلأكاجمنصبقؤليؤلالأ!تؤمونقا

أخدصمنمنكمقفا+ائ!تينمئةتقطغنائنميمباليمينمنةلأخذنا!"الأقاويلينجغف!غفينا

غقىن!شرةؤإتةبمفكنىبينمنكمأنتنغفئمؤإتابمتففتقينتتذبمرةؤإثةبمخاجزينغنة

.(50-38:)الحاقة(+ائكافريىت

لآياتناكالطإئة.كلأ..+ؤحيذاخفقثؤفنذرنجيلأ:المدثرسورةفيونقرأ

قذركس!فتلئنمبمقذركيفققتلبمؤقذرفكرإتة!3متغوذاسنأرهفة"صغنيذا

يؤثرسبخرإلأقذاإنققالبمؤاسئتكبرأذتجرثتمبمغب!ؤبصترئتم"ءنظرتنم"ء

تذرؤلاتئقيلابمسنقرفاأذراذؤفا"ءسنقرستأمئبيه!"ائبثنرقؤلإلأخذاإنلإص

ملائكةإلأالتاليأع!ئخالبنجغفناؤقابمغشنرت!مثغةغقيقابمرنث!بفتنؤاخة+"ح.47

.(3ا-11:)المدثرلأ+...

ؤلثنهيقزفيرفيفانفئمالئاليقفيشنفوااتذينقأقا!:ءهاآية)هود(سورةفيونقرأ

.(106:دهو)،فيع+

كقفانارائعئبيهئمشوفبآياتناوا!كاتذينإن!،:نقرأ)النساء(3سوروفي

بى!-6ح!فيقاغزيزاكالطالقةإنائغذابئبيذوفواغيرقاخفوذانجذئنافئمخفوذفئمنفبجت

.(5ء:)النساء
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ط"ى!س"!ـه*!*لو"*.

187

55

3*!ح++*"*.

محا"هء8،راك"عوللهصدع34434"قء+!!مل،!مكين،!لءع!كل!4عممضكمكل8

ول،ءعول-؟لههآ.)لمكه3ء!ع!-جكهلمسط!3كهفى،ه3ء،حهمك!عم.ىلمهلهص.ح-أك!ل
كلهمل!نم،،!ك3ألي!8،ىمل*هع،أ!!كحك-*،د3ءع،!حككص3عه!ءع،.+!كمالم،"كل

3ى*.-!ذءكاعزكا!ئرحءث!3!!كل8!غككهءىذ3!ي!لا8فنةه!محقنححل!تيإءكل

معر*-ك!صله!كح!ي!عالل!اك!ى!ع!مك!صحككط*ء!ه4.ص!لم،

س!لههـ3،*ة33*هةآءولهأ"!*!ح44!44لهأ!4ادح60عثلاح

يه*4!ليم!ل4*ذ"3ة*!ألح.+4!سءلأ"3حأ!ك،!س3ط!مط!4أهل!ثلو3

ثعآ3ع*آث!!4ولص!عكالى!4*ءلأ573!سءآ38،لو!*ه*!"1!لا

حة3!س،!س5آ4ة3ة**ع4ذلأ!ح23ة!س*43!*4ح5*)أل!س*ة5*3.

+4هم!!ولح4لأ4!5"حه*ج،!!س!!3*ع4،*س!طكلألأ4ح

4*ءلهلاح08*!!*4ح4"لنكا"5"!طع4ة333ء*!!!مللا،6-

عاة!س،7ول5"*،كا!م!م*ة*!!ةلأط4ذ3طة!ءول204!4!م

،3ذ6!مه2ء*53!صذ318.،،40ولهطح56ءح3ح4،ثهـ7ة3حأل!لو4

"3!س!ح،آ،!لأ)4يه!لا!*ة2.3سأ47لهلا430.،،*6،!*4+4*5*ة3ط

،47*53حلو!س!3،،،.3*هذملأ،علإال+ه"4كعا4*له!4!مه4ص!(له!ح"ن4
ذأطله!5غ3"حثع7!معلأ!ح*!مه35ول3،ل!*له!!ه!ور؟!يمعم*س!!*4ة!"

*ةألع(هذأمأل4!س3ء*3!*44ح3ولس!ي4اللو(302!640،"هول

)6!،،لاله!كلأ4ع3!ك،4*ع(4!سألحللآ3حاءا7*هي،لىله!*ع4!م

لى،ولء"2هلو!،،74ص!4(*م!ط(ء"!!،ول*ة30،!سرو25(حء2

!ف3!903لهأ5،ةح!هح*ة33.*هذ3ءحثهمةب5،همل3ط!*!س!،ي-ي

3!س!ال!*!هل674وللأولفىله!4!سول!ح-،36ح4م!ث!"ء(3*لا"*هء

لأطلاس!3ول96حمم83!م4!هل4لا4!*207(آحلايلاه"ءه!كل!دأحس!"س!

آث!لها"3يةث!"،س!430.3حة4امل!س!مه44ة*-"هفي7!س،4!س*ء3"ع

4*هحذ**"أ!!!مذه**ه(4ع!مه*3*آلو!4أل!ك.كا!*هيم57يأ7
هممأ4*ع!7،!6لنلا*ءححلا35ح*6)ح4لا435*لا)"ة603!34

"4ج*(4!935"طع،!*هكه!ص،ة!ح4آ4!مل9!44ع!س33!ص4فلأ9

"!!لةآه،يملأ،كل!)27"صلأ*!لا
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مصم!ء!*08،!6ي**!.57

كا\5،،،إكا!ل!ح3همأكهص!لما3:-"أط*5\335ث!.**ة،4!س"43حا

.*،ولكه*ذ"ح"4،02!س!3ه!اك3*24ءح!لوء309053ور3!!لا"أ!

*53حح*ح!ك)أ!م*ألآ65ا*ة3!س!!!ةه*3(4*فى6\3ا6!8!"بىه40

،ء!ته!.".آح"ه!ك5لما94ء+ذول!م633"هة6ة،!هم!4ةكاذأم!م4*ثع

ذ1،هما4!2"؟.)ى،،ة3(0ص!!هص!ذى04!ا*ة!ك4(7لهأ!44جه*6-

*!ث*لىلح*!س45!س+،،70ول!أ*(ء4+لاز.6+!ثء8!أ*كل!!ص*ه2هم!

5!ه!**!35لا؟؟3"11لأ!ص*7*ة2ة!س3(333ة!!رر*")ز4"لم!ي!،

6!س!س*ه!س!،ثهلاكا4،30ح3!لمأول+"!س؟حع3ح*(؟،رى*م!!س3!،

ء3،5)"ة34*!ح*أيعط2!م44!س!33!س+ان؟313ةا!س*".ح!ه*يمه

2ح3ح4"5حءحح"،طم!!مع3ه!!س3!س4!هح5أ،ذآ!4!م5ثجج!،ذ

3"لله!ام4+ىنم!*4ل!مح،!ث!ص4له!4!،!طشء!ن،4ا!!هلله!4ح

كا3ه!أهم!!463ل!ة!!ك3ة(*!له!23ء!4!ص.!3ء94."م!،،1،،،5!آ4

4!س،،،ءح3هثم4ح208ور4،"ةذ!،!!سك!طله!*ذ2ذ!س3ز10*7-

3!سأم1،67،!احلهأ!ء8،م4)!5!ط!سلأح4،عولا،ءلماآ(!ث!ست!س!ح3.3"9

59*حآ4حلأ!س،اةع3ر!*للهأأ،ح""4!ع!س!،3،مء!،،أ!)803!س

\*3440!أ،4!3!45ه"!05!م،،.س!عث!!أ33أد!!م!3ءعي!س!4

!سدأط!لما+،4!م،"5*لا!"3ء3ح174!ص"*4"6!!3،!صلخراحة!"أ*-

اثق،8،الطآ3ذ3!ه!6هم!4،ءح!كا3،!هي74!م"لو!هل7،*73س!يحول3-

303ة34+هولءلأ33!س،*!س54063ة4*س!**(ء4ذ*.،،!"

!4"3!،933ح*!لا37.،م*س!أك+!+*آيه*،*!*4،!م8!س"40،!مه

ح5*!+*كالول33")"!هلءأ4؟ثا!!لع3،"أص!أ*ة!كا!لم!+ة!ملكأس!

لأ4س!"امثه*!،آ3"*56+س!ح*س!،لىجكا"7!كأ+*43ول33أ*6*ءذ،50

ا!ذ3ء6يح3*ه!!3ثث!53!ل63+!ص"ح،؟!ذأ!ةآ،لما؟*30د393ذ3!م

6ج!!لو،ه*ة!!سحكاكلأ3!ل5*ةل"!،\،"هذ،+!ح!ح!س!هةول3!3"ع

أل!سآ!احذه"023،.أ!ح!3034"ح!63!س3حعك!3لمههذ33،3!هل3!س*4!س4،

ء*!ل،،!،.4!.53اث!لكحثا"ثع33!س*66،!ك63س!طهول9ة،8!سه*م"أ-

3ةه*،!"ه34كلة!!أم!س!34لهأ*ح!ء03"اح4همألما3،*س!لى!س3!35"ج

ء!س!صخح!آء3ولح!سح33!*!آهكه4ةغظا!3+!سة!.

ول"لىحآص!+ع634!هم!ح2!آأ*لماحآهةث!5333(1،3!الماي!"-

آ!س*!4،4ءولغث"ه*!س!كا!س!!أ!آ335!سث!س!!ذأذل!3س!*أه*

71*حعهس!3ءآص!!اما!!سحع04،!سمهلو!س!سخ!.+!س"6ل!
ك!ح"آوله!44ء(4!*م4لأ41،!3!قي1حه*!*ة33ة6أ5كوكاهع2،ء
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85آط!ىء!لهلأه*؟لا*طله!.ء

3لإملاأ!ة*،!،5(رح4ة33*5آس!لأا6،ر!،4حطي!لأح8ءر!!33!*

(4!مامل*آ(،*2ء،طع!ذ7*ة!س!عة*!ز،0س!!لاهة!س!4ع84ع

كالأ033"فكاآء!+ح!ح3.!5ملا!س!س!1،له!4ع9303،ع"5"!ح

صأ3لماع3*لء*،37أحكهةة5*ز(ه!ا!س!3لأ4!س،ة4*ذ!3ءم،حلا!ةبع-

نلا3ي410)3ح!اح،ةكلاع!ة:.!*4!5له!43!س+"*ح(4!4!سبم!4،آ+

6!لماحناح7!ولذ6*"م4!4ع،ع33"6،!س7ع*!!مع!ح*84023ح

ط034.+ة9طاث!*هل3(ص!ة*!س،+*4لهأول!لهأجةلأأكلأ4أصه*3(ة-

دح،لملأ!4!منة!*آطكم!ثا!!ة(3خلو!3!ح!مم!س523"4!م*!*هعأة3،

!!طع!لأ4!س3!ص83له!ولكاه"!مهى04ز"4"لاط!مهء*،7ة3"5ا!!ص

ملاء"34ةحء49ذ!*4"ط+!هلأل!،،ذ40،!!م33ة3!،لماه2!6-ة!ه!ه

،*هذ،ء*،كاهحهمل(!كحغ،7لا6ةاه34ح4."4!ص"2"طأق02.8

آ4له!"ع35*ول،ع*لأأام!س4،،+4!!!صأخة"ذ3له!ة0)208ع"5،لى!ط

"آ""(يق،،،ة3لم!اس!"ا*ة(ا"!سلو603!هل3ءثالا،لماهم3ا"ذهذآ!عس!ولس!7ثا3

آ4!س!ل4ءلاا*)ول"!!س4*ء3،!*!4!صاح!3!ص،لى!ا7!هم!3+ةن!هلذ0)038

س!ث!،ج35"!ثحآ،؟ءم!كا!س4*3!،*ةألك!،امل!ءله!!ةط"34"!3ما52

!4حأل740،ح*ء3!*.مآذ53ل،ول؟0هم!كلأ!4*س!هم!!3!س-

7ع!،!س4*ذ!*3كثلان!س!يأ5له!ث!س!!ع53!لكة34،أل740ولذ4ول8ك!كألىآه

(4!43ء9!ا!سءحول!س!صكا*ذ*3ال!85ذلم!!ك!ةولذلما!34ة*!!((،*ذا!آلماح3

25!م4ح4ءح!لإ401*4!سلز8؟2آة!س4أ!4!ص،+لهأ5أل*هأك34"90آ2

ح5)أل3ة3؟3مه!3ة،ألايله!لأ*س!3*عي+ج.،،*أله!4!*غ،*حآه

هم!4!ص*03لأ،لماآ"ص!لأص!!هلا3!3.04لا7،ى04ذ3ء*حى04ة

آ4ج!صمعأ.)أل!اى04ز4!!اح!!هلأم!ل!س(األ*54،"!سة!!!هلالح،43!م

اك!س!3،.!هل!ص،":4*لا!4!هل3!هلة3آ"هم+*3ه*!سحطذ،لو*"40ذ*.ر،

لال!44ع+يىآح!س33ال،ألم!ح*!س(ة!لذهلو52")!ن43ءح"3ذ*!سلأث!"4ـه

"ة!!صذهم"4!صذه*!*،س!ط(ث"لم!!53ذ33ذاله!الال!هول!لء*1.3

!!هل"4ععط3ء33!س3!س3353!53،ء،13،طذح3*ول!4ذ40،!آ378

84*ح!سه**ه*!*5،ال!آ4!لك"+3"53ول!3"ه"له!+ولهم!لماكاذ3

أ!س7احا"ول!!6)0كلا7+أ03+هم!(18!،"بمول4!ثلأ،ح،8آ!،!م!ص*مم!له!ء!م

ي4،+ة3ذآالأ؟آة(7،آءطهم!حر3ا"3هم!ذء524ة3طل!5!*ه53ىء4،

،،،4!سلا،س!!همأه!عكالا!همهيأ4!س8،.3!لأأم!كأع*ذله!ص!طلهأه3*

ةله!)آء\ع3ح!فى3،ي04!**!س34فىالماهحه*!س!صذ*!ص52لأ54

!هلاه!لحآهعللأللا33!لأ)ذلم!*!لهاصأ4!سححأ."آص!04آه!ط!هل"لاة،3
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ط8!*ه!"ادأآ!أ!ث!يله!59.0

ةم5)"8مة*ث!343،!3أ،إس!64لأ3!3ة3(ة+"أل3،يه!"ح4!ن4

*5،نله3!صح،أ7!طأة!،كلهأة81!أة"م4ي!43،لما2ءمأ4عع.9ة،لأ،د!!ع

،.(أ*،،!هس!ط،ول03!هل4!ةة)،!ث*ميأ*أ4ة5ئلاعة17"4!مهثم39!ل-

لأ53*53لأ!3"3ألةمأ!ص3\7+3"3*3!مولة،ألمم4ع3*لاح

كا3!س+(4"!!!!م34ةحلا3همأ63!3،أئمح30،"3ء!ث04،!ل*!ل7؟ي

حه،!ول!ح*لالهح(حح3*!ا!لذ""4خ!!(4!30+4ع"ع*

+!س3له!!!هث!ول!ل4!م،حلإ،3""ول"3،"طع3حهم3ح،3!مكه9حح*يم!84!

ء!س33*ه!*(أحس!يأس!ث!لأ!34آهلم4عيلأع33ة334*4*8لاح!لاهم!*

+(3"اله!43*!ل3ث!(م!"35"آآأ0383م4!س*8ال!+*،6340

(ةححآ\حط،م"*لمأ*43!سىف*4"لو353"أ"حي!2مكلي(ذص!فى84ة3"

شأ3ثأة*!؟!س6س!ك!ح*س!"4ع40ح(7*ذ!س8م"4!هلة*ش"م47*ث!

طآ!،53+).ذ،4!سة3*.،،70هم!لأ6ءط!ث!*ءهم!*!سح!س"ة!ص4"4!ص

3ح3ة3""3ع-5.3*ح3!ح*54ثمأ"!!ول3همأ!ا"لماهلى3"،ال35ول3"ع*

أذءأ5ا6،ن!ةس!*4+ألهع3لاغمح"5،إ3*7ء،4!س!فمأ6+آ6هم!4!مه

،3وللابما.،،-ذ.ع.5أم4ع!،،كا3ح!ن!سأ!أح)!:9جغ!مل3+3مأ4!سوي*23

4"،33،لأ3!ثأ3ة**4ذ)"م30*اة،لالمالاج633،م4ى3+04

4ء!"ا(343ذ3ول*ذلهأ3.،،*!س3ذا!ك،!43ذ5!هلو558آ5،همأ4ج5*ه

"ملو!+،ة3(4!م+203س!أمآهح+04،+*د4"3كلا0346،

كلأ4خذ44!صهم!*ولهس!7!س4"*أل4*+،بى!آ40اك!مهك-5*!"ةملا،9

يج!ك4ة*!آنمهلأوللأ)ة،+.!أغة!س32!س،آ4ج3!هآ3ع،*ة!ح04!*4

4أ3!ع03!،!هل3،!*لا1،337ءم"4!س3عثه3عآ4ص!عملا4ءىلأ،

237نا3!س!84ذ3زذ!هلا،ذكلألأححآلهأس!!ا3هآ52.3.إ4ءى!ن!

هم!لما!اص!ولهىه!مل.ج33لأ5"!يىء432*ة!4!!4!س!الملاء43

أس!كلأ+آ!*+ك!!"*!40كاهلاةاص!5،أل!ح،!ثكلأ4+"30!صملاس!7ة3*ة

4علأ،ح5*حأل*48*!س+ممي4لأآ+ز44!ص"334،"حذ!س*آلو*45

4ة*3!سابم،،*،،ك!هم!4"!ل3عجج3م!ة*أألذ،ألم"!!صأ3\\337340،

*ع3ة1،،ى04ذ3ح43ة3"،4!س3*هآه.7*لأ+ولء!كل!ح*ح*

هك!هثااحءلأآع!!حء،لو؟أل"ةه*لو*لوي04،ي04ا،فىث!3-!س!

أفأله!لىلما4ر!235*"!3!4ة44*لأهس!3ذ34+ا!أل!ء4ة0أ831،!،،

كاح4!ص،ا!لكا-!.331،ح3صلالا!د5!3(+ذ*71*ذآم4ح،3كللأط30لا!

!4!ذ؟!!نلأ؟234ء!ل4355:"آ3"4!3حة5*ء4ءلى6ع

**ه!*8!س!."**
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08لهه8*!هل"ع"*يي!"طهـلا)"ول

9ة4كهعه*!مهع!04.ح43،3"،ص!ط"3*همه،!!!م!،،90ول8

ص!كأه*لها4!*!م!!غ05س!ألأز!*ة4كهة4؟ه*!ع9!كث!!ي

\*ه*هث*ء2*!س3!حة3،ة،4!س76ه!ل4!"!هلىآ04.،،*،،76ا8!س3!س

ذد*ق!ث04أل"،أم4!سة5،املماح33!س4!8*4409!هل!ه!هولثث!

لهأ4!س7ول930ثعةي2عا!أةكلأ84*ة*ة18ة3كأهكه!ا،،.غآ"ح!6

أ؟ذ"آ؟4ذ9طلا42!*!*(!،!33م!انولةآه!4عول8*حاكه

خول،أ،له!ل!043!**!ص4204"ء4"؟حله!ىم!ور"ءية66حذ*!8

م!ح!9ول59ح3+*4ههل!!ثهك،!4!مده7"4*!ص970!4!ي(ء

.4ءى،8م!نيم!*ثع!!!5.!ل4!ماةطح43*ح--هم19*!!م،،4!س

كا5هطءم،4هم!،+"،!*4"ة340ص،4!لة"3ء*ه!مي3زمع!4"!س

حآ4طله!*أس!6!كلهأة4!3ءلىلهأ4ة،"*+،يم!*ل!3ح2!س33!س4!ل4!م!يث6ءه*3

!اأ*مدة5*كه:!!أل567!ثط"غ\2!ك(4!ص*"ا!"*340ذ**ول!س!صكه

ج*هح!س7*"!ع8!احال،،3ة)"ع!3آه3!صا.*ءذم!أ!24!ص+!3لى

\!3ح!ع2ءأ،!آجل!ف4حع،!أ**+4ء!لأ!ص4،(4300*"آأ!!م!م

!أء"حء*حكل!3*!ط!م4كاهم!هـلم!ذ*هم!!ك3ء33،س!ذ!ك"هول:طكا6!سكأله!-

!3ع2ه1"ء،،ط!س8!م!ه!!ص،4*ث!همأأءكل!*5له!؟طهم!4ع3ة3!ص3ء2

(ط03!مء4.كث!!3عة!ه!53!*(.،،3341ع06هنهم!حس!آه!،ة3ةول،3-

8ة*ه،طهم!يم+3*ح4،"!9*"ه03*لماي4له!40كل!أ87ح3هم!5"4!م

"0314!**هم!اص!ح!ةم7"6"ع3ح4!س*عآه*ح،ة!أه*،!3آ8

3!هل3،.03!هل**4*!مه!،!لوأهل(4!مهه*ا7(3*!صة!ح44*حةج*!م+ذ44

!3فى2ح3س!ككا64!كس!ط(!ء"7"*3ح43ة!4!3094!م26،ثه!ء3م
!ل!ث*4ه"*"ءي43.ل!كهة8،"4ول34!!لح"!م2\حءع،ح4

م*ثا5آ4!سح3ول!3!6ة!م*53!*،هم!همأ!4؟4ت!!!ههـلم!ه!س3(*3+ك!6

"4!مه*!س!303اهة3"!ح-لهبماأ!س!سح!ـه+*لله!4ع!3!6!كه!4ءل!ثكاص!1

4*لهاء3!6ءآلماذ.من!ض47!م0344!ة*هم!74لماه!4حذ،ص!3*ءذ!

ة!ك!!5طط!سس!4*"كأ**هح4،ط!ل!ول!*4"4ة!س!حكم4فى7ح

3!سح،!له!47ء؟6لله،)،!س،حهول04ث+لهة!س4!*4"4!!سط\7ع

حهة+*!*4ع4!63!ا!3ث،!*4،034!مه3،ة!*4عل3لما3ز53.7-

*ة!،آ!اك!+ح!سآ4ة3كأاس!!ةةه،ول!)"4لا!ص!ه!د4ة7ة4!س4(4!س3-ح

ة،8.ذح!الآلأ!م2ه3!ص،"*7"محم+كل!5،4ذس!حس!73!سآ4ع3آ"3ع

منةآ4،ا،طول!لأهم!لما3!!*أ!مة"4؟4ع*،!3!ل4ه!مل4!3لأ45*ع

*عه***،!سط.*.،30.!.31ط..*ا*
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ط8ع+5*ول5هـ*ولولى!".*هـ"

ممه8ة**!!!4!ص4.،،+483*ك!ذ7!،مة4*ج-!س3(ذ،كا!34*4*س!

آهج"ا!8)حةص!ث!!.4"ة!آم4ع،"4!أ"!"3!كا\ءلأ6ءعح"ع3(!هل463

".اث3!"،أكه-ة!ه؟م)!حلة5،!(35ثا3هذله!ه*كطولءم؟!ثع!69،

3*ىلمه"4!9*ه.آع"+،اخ4403!سهـفى3*3!*3434ذ5،آ!*3.

*ءتي\74"ا!س4ح!لمه!ة(3"4!هللهأى!2ام4!"لهأ4!لكلأ0043مء(4!م

014.!لو4،+شح+ح3،!"ع!(3"!س3!مهه*،!!،،،"3ولذ!س*لأكا

ذ*3"ة،*هذ(ء3!ث!ص!(".4!س3!،*عله!ح!(*ءاح(!!ل!9،!ل4*(؟4!ص3

ط!73ولحم!36عيثول30لا،،دينمص!*!43!سع!ا"ول"435ا!ألمماس!ط!بما
حن!3،!سك!ذ!5!م4ة3ية"،!س3،(4*8،أ"ح"*ع!ح*(ي5،ذمم!9ه!كاه!4

ء3!د*آ4!س3،7هلم"ه*47مءي3!ص4لهأةز!،84يأ4عهمص!33!،\أله!

4،ص!3ه!ط9*5،!3"ط!صتمؤ4ط!م*53رر!له!يء*!نح!"5!!ط"

ذس!ححع7ح34ي*!هل.!*ء*!ي!!مه!*آ"ء،،همح*آ3!حطك،(4ع

3ع+4!س*،1،كه!9ح3!سذس!7ع4ه!هكأ!"ش+!كه*لما3(4!سذ!س3آ53!س3

مهآ4جكل3ذ،ة*ة7!س،ىفةآ،ي!493133ههلأ"4ةس!ط،،كاس!333لو!ء*

أ!403قا0!ا"7،اولم،ذكث!ل*4+لاملأ"!س*اكث(!س4ول+44ذ35!امل3لىح

ذ!+،،ءقلي!م6\3!ث5ا"+7ع3ححذله!7!844!م3ح3أح*لماع!39،ث!كا!7

!5م!لأ!ساء618!م(*الم4يك"،4*!،"ة2،لا!*أل3!ء"طذ!!أ،3!اة4ع

،)"!43لو!هل4*!صصر؟4له!4ع3!ص!7عس!ئا3لأ،!لا!!أ3ه*عآه

؟ط!مه*ءطكه!*!س!4(4!3ضأ3ة9آلم!مح3"+هم!!م3!!،7،"4!!مه7ع

ك!ر!*34ة*ط"1*4كأ!"4!نالء!صلىوللهأ3!اح3ح!،،3"،"44ح3!س3،ذ

(لو!ح!ك3،،حك!لهأذذ3مأه"أولذمط!لك3ي3ة!للمام3ةعز+أ"ىل!4!س37!3"

!4ذ3+آم35*لىءي،اك"؟!ل!ذذ3*54م35*خ04ز+)!4،4ح7

ظ!ع"3مم!!4كه!4ث!جذة3أولئم3!صص!خولهح3!ةة"!،4ءىاك!*ذ!!!
"4عأ3هولك!ولطهاثث!!س4!ج+،،*،،ول!ص3!سمء3!س،كا!سولولخ3ع

،!ثكلأح"ا!7!لأ35ط*حث!له!هم!ة3ح57!*!*(،،ء"ط!!ك.ح.!س!ا33!س4

طل!ح*،!)"4!!ول34!ص*!س4"!ثجة3!ث!س+3همأ3،،.4ط!س4.7آ31ءح!(كع

"ثح1*53!مل033،)!!ستي!س*8!!هلثاص!!اي23ء"،لوالهأذذخحني!أ3حله!4،3*لهة

ط!!ل!م2هآ(ء!3*ص!+ء!67402!("،ل!لأس!!كس!كأس!ذ*ثا*!!34ع4ز

*!ه!ه*ح".تة.

،+ح4*مح!!س3"أ1،"هأمحع"ط3آ"هم1+أآ4؟"4ءآ،4أ*عك!،3ء*ا+9"46*أ3!س"لها!لمه"

كه!!كح3*هرممه3،لاءح!ا*ذ51لهام!"لم!أم،،3"44أ53*يع2*كا،(")آ8لأ4!ئي9ح1+،،ه-ذ!

"فىحح،40*ة"،!ح!ء30أج13،،!س!!ا.3عم!*،لم"س!4ء403أ"أد!ص!س!،!صهك!ل!س!"أي!3*ة،40

*53!*"ذ!ةلا)ا!ول!ث!*ةأعلمألما،33*ا*لما".كا!ة
ي
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26طآ!+5"*5ر!ـهولكل*""

*4"،ألهأ،.""ه*5(ح!ك!س؟ء4ة3!س*هح4،3ء4!مهخ9لم!دمأة

"*!لهأيأ!سع3*!هث!عهول،*له!ءححع"،!2!مه"44.02*س!؟"

،،هتم!ص\\.!ثء!ط!كح*،ححح!4،4!م3ح3،ةس!ءلم!مأ"ة"ء*ة3

ول33!!+3"إ!س"حد(!لثه33ول،مأ5!ط!يه!س!آ-ةرر!ه!33ه،!لما

لماله7***3مب!!لك!3طث!4!!كط3حح*ف!طةءحلىس!،دحس!8+له!(أ"!س

له!*للا"فىس!33.،،*

فىآ،،4!ح*!ى!مو،5*ء.4،0د!ولة!ط6!4عن"،\أ!4!ص،يبهع!!س4

ألن"3!مه،آ!ء"!*،!س4(0ء!7،!!م!مك!م!*3!7!م،ةط8*هة

ا!3لهاححمم!733أج59أث!"هكه،أأ-آسح"!ك!ـهغ.!!"حء20"4أح4"كعه

"ءيه*3"ذآ(لما!ص(4ع!ذ6،5آهكطهـآءبلاغ(بى3*س!.+4!-ةم!ه

!!،3ءس!ءهمة4ع"أل9ح4402!ص-*53!ل!،،حط"3،له!ط!ول6ء"
،!آ4له9235لو6!م7!س3!عث3!!4له!م!!*ة(3ذم!*ة!أح752ءحلاآح*،

!!،ةص!كا*!ك3،،،،ح*5،!!ث)!!!هلا!!س8ع3*!س!حح"ا"ل!س!ل!.ليعكهص!كا!م-ء،

،علم8أ!ج3340؟4ح4س!!ه*طط!آه23.4ء*"!)حا"حطل!3س!أ*ح3

ء!حتأ4!لك!نح33كلا8**(!فأفعل!!س64!ى!63ة!م،"ح*م!!ى!ثة

3ح!ي9".3!يماء3!س،ح*4!س4!+!4،!ول!4ءثه!.52م!ي!إع*هم!*

3!*!3"في!33!"حآ33!هل35ط!مهحأأه"25"!مأحط"*أ7
903"6530"لهاس!4+."حأ،!س!!س333!7،اث*،!ص3ثف(43*57!*

كاهم!م!*له!3ولكث!ء4أ!40*أ!س*"ة3!س!،ه*!س،مم!!!ك!س؟!3أةا*!أهكا"س!

اةك!س!!س.(ولةولذ44ذ3*!*،!.آع!ث!1ء!سآث!ح3!س7حس!وللة!لهم!4!آ

!آ3!سهط"!4!هل!صء*33!ه!لاط"4ح!!الل(4!م3!م67،!"4"!س4*!لح

4"ح4!،ع4آذا!ث!قى!!*ا!ك6!كذلى3"ةله!ح،93!"ح!س،!ك.،،أ*!4

!ا"!م6!أ!ها!س75أ*،"!م*س!له!6ةاكاله!"34ثه!!ل،س!ح*ه5ء"4!(

+3لمأة!ةةلهأ!*ذ*،!*ح5)،حالماه4ط!7ج6!س*س!ة*3"ة"امل(ح4ة*(8

ذ!هل3*ء5م!ص*(،3!3+!6340ا،س!د*4طل!هم!4ذ"حآ*س!93+3أد

كا38لما!4!ذ!4ى!سء*ع!3ة3ء!شةآ4ح!ح04(ط!ص3،!)!3"!؟

3*هح-*"طءمع!!س"!س3670!ملال4هث*!م6ح!س*!ص!3ذص!(س!س!هم!س!ل!471،

*4لماكط*هةلهأحم!ن!كاه3:!سل6!4طحذبم!ا!ا!60"أ94،وله"س!44!7ع

25ال!!لهمأةعول،آ033ة!،ح!5ء"36!!س30يلماةكا933لهأح!س!ولذقول

354!س!سله!ة7ح!اة3هء!!س،ج3،)+3ح4!3ة!(!سءءذي!هول3،يأ!4يمذ

مح!أ.*.ةح،*ه!ء!98هـ4"!س!ةن!3.!*8!م"ح".
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"مهه!!ثه!يلأ!*ثلىبهي83

م!ص3ح"م(ةحقى3،!!سجء3!لكلا!!!3،4ه"*!س*ة!.!س*حع3*ه

،4ع-!مبغ4د3ذ*4533*س!!ه،،"33!ص4،حث!!ث.!4!*ح!47"!أل

035،!!كه!اس!*حاةح!*امل3"!*4ع*،3يفعح!ي،*!أ!ة*3!صأ2"ذ"ط

ح3حمذليىءكأ؟ك!له!!س+3حا3،لماله!3،!ع+"لأثلي"ه!دآ3ع!4!س(4!ص

!!ص3علأكر!ص53حآ!!*ثهـ!ه!0،82-4!67.ع!يه!هةةآم!ص4*ه

!قه!ي!!674م!لاة)م!مه+"!لاه*"ء8ولنط!3ح*رر*3،
يىحلأق-2!47!ح7لاي35!،!"ع!6ع،هص"4!"40)حي4كلء

هآ3ع3!كا63*هة"!،س!7يه*يف،!تة!اك8.!ل4ث!!وله"4!ل!ص!ط"ء39

ذ52هأ!ح*8،33!ن3حذ"،ح38ا"ء44!4ء4"4ح3*هس!35*ءة"!أه

د!ص!س،*!(4!سح*آذ3!سثةن!4*لما؟لأ!!ثا3"أط!*4لي!5،+ح4

"ة(4!ه41!ح4!!م!!!ث!4ة3!،هول!س!!7!ص!"رلمؤ"أ،ذ*

آ4!ص،!3!هلة!س!533!ئلأ"رر!ئزأ!4!س3!بىهلاءمعلاول44آذكل!(4!

*"3ةىول(*3ذ!سع.!9ة!!ثء84.3حكطع33لو*ذءلما033ء،س!!3كك!ح3!

غ!مل6ةا34!سل3آولحى!سوللأعهح!3!هل4ذ43ة!4!مه،سأ4!ص3!س*!،*4!س3

(!ة.ول+!س!ةأح3مآ!!س3.همأة334!س9،ول(ة**الم!ج*هل!ص52،لأول"ةحة!-

!هذ(كع!3!ةل؟40!!3!س!ا!ص!س*ذطآ43:3لآ!س*!"آأله!67ح4!9-

!ت!34!4*س!س!لأ!صس!ممءحلم!لهله!ول)35!"4*ء*غس!قي!ه*أ"!4(0،4

6ءهلو!مه"5بر6كل!935ألاص!لهألاع24ه3(طح6*ص!ح5دأ.هآ!لم(ح

"53،ل،4!ميم33!هل4ك!لهألاآحذ4ع.أل3فههم!413لال!،+!"ص!ءس!س!43،ط!هل!

خبم!ةاس!34!س4!4!سكث!8،ح(لأأ43+9!مه3"04ة32ه،،0!ك533،!كاهن!

4ءص!*ة!!43!م9عء"ح،ا(ك،ة!ل4!4ح*هحس!كا5!ه!!كة*-

23ة*2!س4*9ه*،!ثذع3!ه!3ءثه!عذ!س674،3!سولطله!!م9!"ج3"!3

!!!آ**!مملو3*ح44""4ح"3ه"4هط"،له!ح43،لملأس!3!حع"5-

لىس!همأةكهلهأذولة!ح4ح3(،ح*أحأ64لأ4*ة،،"5!م!س4!س3لهأمه

طة3!903،لهأح3!ثذ90،*+4!س6لةط!أءمذث!3!كحء3!س4جء!!ص7
ع،(لأولء43!ك!\3كه6"حط!ميه!ء3مله!4ح!!.طص!!م،25(كل!*م!703

3.14ءث!حطح!!س!ك"52آ!ثا6!سالهت،3!،-!6!مه**!خأ!س،ذ،86*43!هل!!

"!ثع!امل(4!س*"ة!ص!سلأءه2ء،أ6!صأ!!3!كك!ةءا4"ولول!4فى3"ح

6ع36*!س!ل."4أ3أحله!كهص!آول04ء!*!س4،م!س!أء34ة443!س!4

!حمحه!4ح!35آهه*!سآهذط3ةكل!67ح3بول!234ء*مذ3"*هس!

(.!س*آ3س!ث!13س!!")ولاهبآهح"ال!*!3ءئممذ!ك!6+آ،!صأ،3!ك!؟3-*هح

س!لما"48+4!سم\33(جإهإحجولهةل!!*ل33،.!*!ع!ه!ج3له!ءمه
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ى،-"!هلطآ!*!!!**+!.

14ح3ح،19ء3ءأحةحس!ذاص!ع3،*!"3جس!ع!3ب!ء"عآا!!لو44!س-!!س!3

م!*س!ي4،ح!!كح033،ول34!م3.3ز!تبنكا"*3*!4!مهلأكا-*كا!

كا!صطاء،.)6ول!له!ط!ص"ط5،!ص+،+3!،م!ع!!34.لأ!ق!+!4!*4

*!سأ-ك!1"65ق!سأحا4كا07لها4بى!*:1!!ء!!ولح!ببماله!.ذ(ولن!3!ص75-

س!*لماآآه،4ع*ء3!م*!(4ح034!!محا!ع!ذ!ش.!ث"!هل*5\3

ص!له!!4ة،.

د68ء4!**!س4،3ة!م3مم*عح!م"4*ءذلأ7م!ط("!5!3ه4ة3

احمأة!أةح-*!ه2ح*3همعول!م!سء"!33!ص!3!،حى*53!ص"ه!-س!

ألها2؟4!*آ!4!كاةح!مولء*ه)!نلأ5ما43!ص4.!ث)8!،-

!حا!م*ش"كاهع*ع33!!!س3،ح39ع!سذ!،،7"4*م!"!م7*!ك-

س!!ملها43!م!)*!ممه3ح33عإ"!س*38*ه!*4*!س935!!سط343"ك!ء(

أ!،5حها!"!كآ.7!ه!!س*،3ه3لها3"س!4ة40اء!م+،ى!ولذ"36ء3،!*4

9!أ.!كح33!م*ح33،!*ح7ي*حلأ"ك!!4ةول4!ة**ءي3!س"3!*4

.3!*ةأةء33ه*!معلما!س!44لىول!*!ذي"!ء*!*ذ!ع303-

ح!ص3!س3ةآء4!ص33،ءس!لمأ!مأم!37،،ذك!35،ء،42!ا!،!مه!"!ح4

ه!4!جث435ة3،،حص!3خط!*!ح4*،نلأ"ة!هل4!*أس!كاةهل!،ذ!3"اط!م4"

!*"*"03."هلبما363!4!عح!.م!4+ك،6!سولول)مة4*!لأس!3ا!-

!ل!س3!هل3آ!ص4ثقله!4!سذ*3ع3م*هةآه!3\س!م"لاههبم"!ع3ح"7ع3

هم،ا!ول3*هة3؟!ث"(!ث!74ةح4له!4!*35+*ة!ألهول*43(0!45

ع35آ!*!س!!ث4يء*له!!س*تي،ول5ول3"3ع!!*حهمأ*.3ط5!لهأ5"

\*33لى3"4!صج3*يا!!سآ!""4)3.س!!ه!)"،،+!مج3!ةس!خك!ب!و

ة!5،3"ط5ول،(ثم."04*!صط!س!4ءبى)لالم!ه*(ا!!.س!جفي3!*).

4!"64!!ص*آ*س!3،ولته!04*هطل!!3مح!ك+!ة*)إلتيس!خ!س!4330

"ة44ء4!صاش:ءكل!لما،!!لهأله!كاه!..8ءطلما4!*!س!س!!ه!ءء4"لما4"

!و،!مفى؟**!!"9ق4!*!س!:بميئف*!5،3فى.44ه!ثجملأ4كا04

ة3هطح*4ط!س،3لماآ4؟!*3كث!!ص3ز"!س3*س!ل.؟هئ4ء34تلإبن.

!*!ح16آلهاكا!ء*!!ئلا3(0ي!س*3ذه*.،،ي،،*ح3،أل8ك!!ةء!ع

"9+أ!!هل!ص4م)"ح3!فلوححح!*3+*4(4ع)32!(ط!س*ذ،ه"أ)*!هل

!مع*03ة"!كش8!ك،ألما"84!مإ،له!،4آ4،وله،،3يصه!ص؟؟!لها34!س*،

!م!ل!ت!!ملص!نم؟عء9هغ،،له!:6ولهم!*هثلأ"4!هللأ3ول44"!حه*ـه

هم"،.مهم!*.ة)50
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ظ"!*8!يء!*!!ول88**..؟ة

آ)*أ!ء(4!س*،،طفيس!536مةأم!ةآ3آ5ء"ة!س!مع351ءكهغثم!ذ

**4!عبىط!ب،ةع*!..ـهثيقإل*نلاي!ك35ذ"8.!*4له!4ج75!3،+!4

33!3"بممجلأ*نم!69*غ،*نئقينى40"*،آ*،380*!س!3ح+آ*لالة

ذ+حة"4ح33ة!طع!؟"ة!ذيحة3.م!ك!6ل،*ه**4!!كحء!صيحأ*!س4

ذ".؟*لا،،،:*،74:نغ"ةيهمعفية*في!لا!لم!!(4!ص*ذ*ي!س5لا*!ل6+3*!(5

*ذ4قلا*مء")6له!"ع5كلأ3"2"ول!يح!.*95!4*5ند!ة5*

ثقةف!لهأم!4"آ*(8(4ح!هث23*ه3أهم!4(.4*هلهه6ثاله!كلأ4!م*،4ع7

ط!!3؟ةله!4!م7؟8)!)""3900+،.+4!ص7كا!7،+4!يم!5-

3+*ذ3ك!سءأ838أ5لعط3*!ث52ل3!ه!ثعم!3:*+،3،ط!م4!مط

مء3!ع!4ة1،،40،،!*،ا(4!سح!له4،حعةس!ء31كه5+3،،4ذ3*53!*

"3ءولهم5ح3!!ط"!مء**!ص+!ك4ة!سي4!4+(4حوله!3"7لعز

!*4ك!ط!ءم!،"ءم!493!!!!33ة3م!دأ44ذ!ه!(4!س*ذس!3كاةل!ل!

له!4ح3ول!بلأح3*ثه*ذوللا3!م44"ة!+*4!5،ء3!س!ث4.!!ثع7

!أ3"3+334،3!ص3!س!3!سا!اكآ!س033أ!4!س!،ول،؟ءس!ولس!ذحكه!4"!سط4!س

43آ4يلاث!3!س4(60ح1!كولص!م!م،403\7ولز!*ل")8!مم7لهكا3ح-جذل

3!م!ص4اب*أس40ة*3*53*!*!!*4!ص.هـلكا"لما*ك!37ك!أك.يبم!س

4!!!ث.*!ه!ك!ك!،ع4ةله!\74ءط*.ه6!ث!ف،!ث.4لأمم!3ع!ص3آص!3*ة4!ص!-

*9!!يءجمح!*4؟.!ق4كا!ح30!!!ل،"4!(جفبما4ج53!جبم1،3!

"يمف!8تمهفي/3أعكأع!،ح"44ةهم!*46*!أطع؟!جن-!ث،،يل!اك!ص.!!م3"!س!3

5ء!س!بى40."ا"!س8آ*!ه!،7!ث،303!!ل.!!هم1،ه"،*5

آء4بغفي*!ننماف!.!*!"40آ43كدادأغ+حلهأ!س!ل.،،6،1كلأا8ح*ء!ل3

!س+)!!هل*،-3)!*3!35":غكأ4ل!كاعكة3!س4"!أ*د(4ح*.،حط،لو*اك-س!

أة!س*!!ب33ء!هب"ءآ!لط!مه!!*اث!ص4،،34ذ3ذ3.3!ه!!*أ3!هل3"كجن:"ىفذءعيع53

303حج330أأكلإ1اثاب!كزح3!م7،+ل!؟لإلإهآق!س!ت.بخ!تج!ب!طس!!*ه!.:.4كل

ذ،؟!*3!ع3،؟2آ4!*!-.مع!!؟!.ز-كلي،إ3!ك!ص.*لأ!سأفانه!

*8مء!،أ!لما"كاه3"7*!سء*!ك*53م-بمخبخضخة"بخىبميز!ح04.:4!سا!كه!أ

)اكل!52!!صث!ل!نا4!مولأ*أوله(33"؟ةط!!اهل!ن!!م."اكئح!ك!لأيةن!بههملمه

حه!!مع-!.،آ)*!(أ.آ3ه1،ة!*.-*ة.ةأ!!ثع443!*خز"ء.تجه!طبمل!9

*!س3!س!،ح(9ول،!لهأ5*!ص،ص*ع؟!يما)!مخم"ة!!لك.،أ!ول7!ه!يه!ينمفي؟4!-**

حخئ!كاثاةئن!3*له!3.8،1"

،"4.*ألنء*.*غلأء"حأكا*لم!.!8

2!
هكأ*8!م"ح*.*انت،.
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6ت!!س8!ء!!!ه!طهـ"ىآفى50

ملما!!4!س3!س3،"!*عطص!ح4ة40حم!أ!ا1*!صءحد،!!ح،،

4!لهلا!أ!أ-م4!،،4ح*83ح3!س*45*"!ذ5ح.(ط!ص38ولاح*!كه

!الما؟"لاأييأ*4!ثكعلا"ولطنى!!ه،قع!""(كللما*ه!هم!ع"ح3"""

*3*،*!ه!حعألما!403أ2لىع،ع!*8حء24!ص!+!هل*++4!هل

45ءي!ية!هث3+نلا))حمكمة"لأ3لاه!!!ي*ذ3*ءي+للحولة*كأ67

بىه!،4"3044(لم!!اعكهنكا"ء034ح(،5*ة53،ه*.،،أ

5"!!3لأ7،!!4"النح47ح3!مح!ح4م!لأطحذط"م!4لهأم!م!3

*4،40*"ةط،3ة6له!4!س4"3ءعكل!3!م2ء!*ط*ه5لهاأكا!3ع

آ!كل!،حا!4*5،-م!طم!نة3حء!هل33!مه52!:"حه""ءط

ا"!!مل!س4ءكاهم!لأع*عذ،ح!لهأذح*4!س3ذ3"ة4له!ح4ذكأ*هص!33!ص52

كه!00(34!7!م3:آ،"هأ"ذالهأ!م!3!ص7!س!4**هة3!!ص4!آ4

ة9+3ح7!س(3مة5*م35،*44حله!0340م!اأ!س*عولآثع3!س21.3

يلأ04!+*!س!ملا8!4هآ3!!س4ررح3،!+53له!4!ك5!س4"3-

""ءح33!س3حه*!سح*ز+!ولكه،!كحلمض7"!سط!4،!ط!سول4حة

كا714!ص3)!!ث2جمكائجم!"*يملههس!4!54!ص،4!*ط4!لك3مةج*حث!لهلا

ءم.4!4ح!3(ز*حة!مط!م3"5ولنا4!!س!!*عكل!أهم!4*!ب،4!*7

يلإا70!مل2اكء!حآ،!3كأ4!حز!8ا!60!*47ع3أا!ك،أ!4أ36004

ة3!*!4*"*ة؟ذه*امل*أهل5(اآ!م9ءةول4،3"كةكث!!صكلأ،اس!

4*ه"(4ع*!هلي!ء33ه*ع53)ح!هول6+40جط!3!!س!4!م*3!*!ص

2!ذم4،*"03!لاع*له!:لهألمبماكالهأذ3)!!اا3ول3اع،!كا5!ةه!سي-ء

3،0)"مه!3لههء*عذ33ذ!4!فىلو*(0(4حة*3.54أح*هممذة3

،4!ص،3!هل!ل!ءم!!س!س3لأطأ!م30،،*،،!حح!ول3ح4ع"3!*

كا!،3!م!3+3!ك"8آ33)!*د،8اذ"،!ةحم-.4"ذ!!!؟آ+1

وله*س!!ه!3ذ*!ا!س!2ذ!ك3ز3ءم18!ف!4!ط"--4!سش3ح4-ص!!لما"!هح

ولهةأ5ح!3!س333"هةهم!35ذ4ةح*،!ص!4حكح53!*.لو!ى7

4!سلأح!ص*أدح4!أآك!ا،.ح+ئ2طذ!عه!45!ا!صص!!علماكا4آ18

01،ص!4!ت4-"4!!ي34!أ،*!ط!س،!!س!ض4*ول3*س!م!*4كل!4ة!4

4!لااكه!؟!أص!*محع،م4*هم7*ثكا،ط"أ!:*لم!9*هس!*لم!ح،ا،

يعة!4!س340!\8-ذمم!!ولة34!لو3لأ4ه،ع!نمم!3!س!"!مز،4

!!هل!3حطح4م!ههج*،!"!س34"ز!كح3هم!4!ك3ثولثعحع!3!م*ذ*!صم3!ح

**53*لا!سط.،ألكك
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*!*ء*!ءى*آملالو!.هغإل

ههل3!ح،9!"ء!لك"ح4.كلاح4!7ع"ع+جم!لالهاه4*ه*حأل*!!

أح!لاله!3!5ةفىس!3"4!س!كلإء333-،اس!4ي.،،*،،+!ص73لأم!كلا

ح*ءط3!"ك!3!ح4"هم،إ4*!سلو*أل!س،ة!س!ل!س33،سا*ذ!ث!ح4!له!.ى5،-

10!3!،لمهكاة*!3*ة*!،،،.س!35،،63أفىح403،3حقي440ة3-

ص!*س!ةاحلأ."!مل33ثة3"!سش1،ولك!لأ،س!3(كحةحه"،("!كاع

!لا"ص!أة4)*4:م!3ة-،أح!*4+4كاعط"!ج3لالنكا334هم!كاألم!ة

"!سأ،6*3!!س4،،لما!لأس!ت!يف*!أهل4س!طلهأه*ح76-*م!لال!ة!نكا

ح4!"!ح،(44ء"ثع7*!3(6ء(له!(4ح64!لا!*س!"ء*م!ح!(ء،،(

ء!"!"ح"..*نععا،ي"..نلاا!..ول
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ال!املد!-الفول

الفردوسوصف-دعوتهحالتدهور-محمدهقةتثبطالمعارضة

منمزيد-جهنمعن-المرأةمنالإسلامموقفعنخاطئةفكرة-

-هذاعنإجابته-معجزةبطلبتحديه-الإسلامفيالداخلين

الكانرين.مصير-الدينلهذاالكبرىالمعجزةهوالقرآن

عنالئبييثنلم،عنيفأأمبسيطأكانسواءبهلحقالذيالأذىلكنح،68---.

نافيالإقانةولاالأذيولابهألحقوهالذيالضرريفلحلم.لدينهالدعوةمتابعة

الكريمالقرآنففي،بلدهأهلبإنقاذالشديدواهتمامهالخيرإلىنزعفيخمد

لآية3االشعراء()سورة

.(3:)الشعراء(بمفؤمنينيكوئواألأئف!متلثنجانجغنغقلث!ل

:8آية)فاطر(سورةالكريمالقرآنوفي

تذفتفلايشتاخفنؤيفلإيي!ثناغفنئفبلالقةفإنخصننافرآةغفل!سئوغنةرينأقغنفتي؟

.(8:)فاطر(بمنيمئنغوبفاغبيثمالقةإنخ!تراتصغنيبئنف!ئلث

وتوبيخضاريةمعارضةوسط-المرحلةهذهفيثباتهأننعترفأنولابد

وأنه،حقعلىبأنهراسخوإيمانشديدبإخلاصاتسم-قاسيةوسخريةهمهين

هذاتعطيناالمرحلةهذهفي/أعلنهاالتيالقرآنيةوالسور.صحيحهولمايدعو

وجودمبئنةمؤثربشكلتعظ-السورهذهأي-إنها.نفسهالانطباع3.69

بالبعثومذكرة،الأوثانعبادةبطلانومبينةسواهإلهلاالذيالواحدالله

.الصالحاتعملوبضرورةوالعقابابوالثو

علىوحيهصفحاتفيوضوحآأكثرالآنأصبحتالإدعاءعلاماتإن

ولم،شريرطابعذاتخاصةأهدافآحددالصفحاتهذهففي،متوالتحك

فيلدينهيدعورإحبلالعامةالاجتماعاتفعبعلمآالدعوةبمجرد!ف
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،والدعوةالإلهناعفيمهاراتهكل!همحمدوظفلقد.والأسواقالطرقات

كانتربمابطريقةوصبرومثابرةبحماسيدعووراح،حقأعاليةمهاراتكانتو

وكان،الطبقاتكلفياندمجلقد.المسيحيونالإرساليونيحتذيهأنيجبمثلا

يداهنو!ان،معارفهمويرستخحاجاتهميلبيم،،للفقراءهـفاسيةلطيفآهمتحررأ

للانتقاميسعيأندونإهاناتهميتحملوكان،)النبلاء(المكانةوذويلأثرياءا

الخاصةبالطبيعةكبيرأارتباطأالسياسيةالترتيباتهذهتأثيراتوارتبطت.منهم

رسالف.لدغمأداةتكونأنعلىعملالتيوتهديداتهبوعوده

الحياةفيالفردوسفيسعيدةحياةفيالأساسفيفتمثلتوعودهعنأما

هذاخيالاتمعيتلاءمبماالفردوسيصفأنعلىحريصأوكان،الأخرى

الذيالجنسذلك،واحدآنفييتم!حلاوالحساس()العربيالجنس!.70

الوطنية.سماتهممنسمةفتلك،()غيرالحسيةالمجردةاللذاتيتذوققلما

ثقافةالأكثرالأممبهاتختصالخالصةالعقليةوالمباهجالروحيةفالسعادة

وندرةالقاحلةوتربتهاالمداريةالمناطقهذهفيالشديدةفالحرارة.ضحضارة

الشرقأمممنوغيرهمللعرببالنسبةالطبييمنجعلهذاكل،فيهاالخضرة

والعرائشاللذيذةوالفواكهالمزهرةوالبساتينالباردوالشرابلأنهارايعتبرواأن

للبهجة.مدعاةالأكثرهيالظليلة

ترفإلىبالإضافة،وقصورهومعابده،الشرقمبانيمنكثيربهاءأنكما

المرحروحبينماتمزجكلها،الشرقفيالملكيةالبلاطاتوبهاءالشرقيةالملابس

زمنمنذمشهوروالشرق،الكريمةوالأحجاروالفضةالذهبوتوفروالمسرة

.ةجل"ركلاوالأحجارالنفيسةالمعادنهذهمنبكنوزبدايتهتحديدنستطيعلاقديم

المحسوسةالملموسةالمادياتهذهبأنجيدبشكلواعيآ!ج!محمدوكان

ئكان،والسعادةللمسرةجذبهافييعداعاولاشيء،كاهملةجاذبيةذوات

قومهمزاجمعيتناسبفهذا،بهاممزوجآالاخرةثوابوصفمنمفرلا

بهيجةجناتسيدخلونأنهمبدينهللمؤمنينأكدفقدهذاوعلى.()العرب
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مصفى،عسلومن،حطيبومن،خمرومن،عذبماءمنأنهارفيهاتخسامب

وجوانبهاومسكحناءوقيعانهاوزمردياقوتحماهامائيةمجارونوسيب

فلاالقطوفانيةفىاهن!دجيالفاكهةأشهىالجنةفيوسيأكلون،زعفرانيت.78

علئالأشحارتحت!مستلؤوهوليقطفهايدهأحدهميمدأنسوىالأمريتطلب

الأطعمةأنواعبأشهىمليئةذهبمنأطباقفيطعامهموسيتناولون،الأرائك

الرحمن:سورةالكريمالقرآنوفي،طيبمذاقذاتنبيذا()أوخموزاويتناولون

بمأفنانذؤاتابمبانئكنةرتكقاآلاءفبآكبيمنجئتالطرثهققاتمخالهتؤيقن!الو

فيهقابمنجالطئكنةربكفاآلاءقبآكيئبمتخريانغينالطفيهفابمبالطئكنةريكفاقيأقيالاء

.(53-47:)الرحمن(بمنجال!ئكنةريكفاآلاءقبأممببمزؤتجانقابمفةكليمن

الكهف:سورةوفي

ذفب،منأسنالإرمنفيهائخقؤدطالأئفارتختبئمنتخريغذنصنجناتنفئمأونئلث،بمه

ؤخ!ئن!تالثؤابئنجغنمالأرائلثغقىفيقاممك!ؤإسئتئرقصسئنذسقنخفئراثياباؤيفبحئودط

.(3:االكهف)!،بمفرتفقا

:نقرأيسسورةوفي

ىفغ،لالظفيؤأرؤاخفئمفئميمقابمفونلثئغليفيائيؤنمائجتةأمئخابئإنو!ف!.72

.(57-55:!ي)ـهمسيذغونقاؤتفمفابمفةفيفاتفئم-فتبهئونالأرائلث

:(لإنسان)اسورةوفي

غقيهئمؤذانجيةبمزفقريراؤلالثتض!تافيفايرؤنلاالأرائلثغقىفيقافتبهئين،يمو

يمقؤالييركانتؤأكؤابصففئةبآيخيةءقنغفيهمؤئطالهثبمتذبيلأفطوففاؤذتفتفيئفا

فيفاغسابمزنجبيلأمزاخهاكالطكاستافيفاؤئ!ئقؤلطيمتقديرافنهة،قذروفامنقؤاليير

+6قنئورائؤلؤاخسبتفثمرأيتفمإذافخقذونوئذانغقيهثمؤيطولهث+"ستفستبيلأت!تقى

ؤخئواؤإستبرقخعنهحرشنذسصثيالثغاييفئم+كبيراؤففكانعيقارأيتثنمرأيتؤإذا

.(21-13:)الإنسانلأرصطفوراشنرابارتفمؤسنقاكغمفنهتةصكلتأساور
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:نقرأ()المطففينسورةوفي

نفئرةؤخوجمهئمفيتغرلهثبمينطرونالأرائلثغنىبمنبيملنفيالأئرارإن!!

.(25-22:نش!ا)(بمقخئومزحيقيمنئسئقؤنبمالنبييم

"ميقةل!خفا.سرفةكلشص!وانيةماذيةقتئمالق()المسلبمالمحخديجخةهيتلك

السعادةأنواعلبعضوالحينالحينبينيشيرالكريمالقرآنأنننكرأنيمكننالا

المادية:المباهجإلىبالإضافةانلقياءينعمالتيالروحية

ربايفهائخفذأنذغؤافئمؤآيخرسنلاثمفيقاؤتجيتفئمالففتمسئبخانلثفيقاذغؤافئمفالو

.(15:)يون!(جمأائعانمين

حستيطابعذوالمسلميترقبهاالتيللسعادةالأساسيالمقؤمأنالمؤكدلكن

فرد!سيجعلمما()البشريةطبيعتنافيدنىسفلىهومايخاطب!.73

سيجد.الوثنيونالشعراءعفهوالذيالفردوسعنقليلاإلآيختلفلاالمسلم

دينأنمفادهالذيالدارجالسوقيتدحفالرأيمتكررةإعلاناتالقرآنقارئ

.الفردوسمباهجمنوششثثيهمأرواحبلامخلوقاتالنساءيعتبرمحمد

نأالمؤكدفمن،يؤكدونهأوهذايتخيلونالجهلاءالمسلمينبعضكانوإذا

)الكريم(القرآنمنالتاليةوالآية،ساميةتفكيرآالمرأةفييفكركاننفسهمحمذا

ذلك:علىشاهد

ائجنةيذخفول!قأوئبلثفؤمنؤفؤأنثىأؤذكرمجنالعتابحاتمنيغفلومن،،،

.(124:)النساء،!بمنقيرايطففولطولا

الرعد:سورةوفي

ؤغلانجيةسبرأرزقنافئممقاؤأنففواالعتلاةؤأقافوارتجهمؤخهائتغاخعنبرواؤائذين،بم!

منصننحؤقنيذخفرنفاغذنصتجنات6صالذاليغقبىنفثمأولئلذالصتيئةةنت!خئابونؤيدرخ

بفاغفيكمشلاثم،لإ-نجابكليقنغنيهملطيدخفوؤائفلائكةؤذليياتهئمؤأرؤاجفيآبائهم

.(24-22:)الرعدغ،،!لم!الذاليعقبىفنعنممح!برتم
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فيينتظرالمؤمنالذيالمجاركالسعيدللمسشقبلالحيالتصوير!ذاكانإذا

غيرينتظرماتصويرفإن،إليهالمستمعيننفوسفيقويأتآتيرأيؤتيةالآخص

)أيالداعيساقلقد.نفسهالقويالتأثيرلهكانعذابمنالمؤمنين،".74

الكررب5الناروعذابوالعطشوالجوغالبدنيةالمعاناةرصوأبثع!فه(!ح

:العبادةهذهلتركالأوثانعثادوليدعوالشريرينلتحذيراسثمديداالبردعناسناتجعا

ه""دصس5ص"-ص"8"ص*"س...8!اس".لفكاص!""ؤتجغفناو!ف
لهمأعتدنايالايخرةيؤمنونلاالذينوأن!حعبيرلهرينصجهنمءر

تجفنتمتةتجغئنائثمئريذيقننشتاخقافيقاتةغخفناائغاجقةئريذكانقن...بمأبيقاعذاتجا

نفئمتجذققنيفئبلؤفنائففتل!ففؤالقةيفل!ؤقن...!.(بمقذخورافذفوقايمئلافا

كققاتجقتئمقاؤافئمؤعئقاؤئكقاغفياؤخوههئمغقىاثقياقةيؤتمؤنخشئرفئمذونهمنأؤيياخ

.(8.10.18.07:)الإسراء(بملتبيرافيدنافئمت!بخ

:نقرأ(إالنبأسورةثيف

يذوفونلابمأخقاتجافيقالابثينبمقآبايلطايخ!ن+فيصتاداكانتتجقننمإن،لم،

يرخوذلاكالواإتفئم6كاوفاقانجزاخيمؤغصتاقاخميقاإلأبمشنراباؤلابردافيها

إلأتزيذكئمقفنفذوفواحغبمتاباأخمنيناهلثنيئءسؤكلبمبمذابابآياتناؤكذبئسا3ءحمانجا

.(30-2:ا)النبأآ!ئي!"نجاغذا

:نقرأ()المرسلاتسورةوفي

ظبيليلابمشئغبصثلاثذيظلإنىانطبفوا+تكنةئونبهكنئمفاإلىانطيفوارمؤ

عئئرجغاتثكأتة"ءكائقعئرب!ثترليترميإتقابمالتهبمنئغنيؤلا!.75

.(33-20:)المرسا!!!!ح

:()الصافاتسورةفيضنقرأ

شنجرةإئفا!غتلطالمينفتنةنجغئنافاإتابمالزفوبمشتجرةأئمئرلأكأأذبلث؟يم،

طدففالئومئهالآبمفودطقإتهـمص"ءال!ثتياطيهترءولصكأتةطفغها!)ائججيبمأمئليفيبختش

.7ء(كاس2:)الصافاتلمفبمخميمصمنت!ثتؤتجاغقيهانفمإنتة!6نالئعطز!ثا
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منالناسيحذروهو،تحذيراتهتتضمنهاالتيالرئيسيةالأفكارهيتلك

رسولأبهبالإيماناللعنةتجنبعلىالفصيحةالبليغةبلغتهويحثهمالكفرمخاطر

سيواجههلمايتحسبالمرءتجعلالتيالقويةالبواعثلهذهوبالإضافة،اللهمن

إذاالدنياالحياةهذدفيمرعبةبعقوباتالتهديدفيأيضئاأسرففقد،الآخرةفي

.يقوللمايصغوا(!ل

رفضواقبلهمبأممحلتالتيالمصائب.أمامهمبسطالغرفكررهذاولتحقيق

إليهم:أرسلواالذينلأنبياءاطاعة

بهكائواقامئفمشخرواباتذينفخاققبيلثفنبرسئلياسئتفزئؤتقد!الو--....غنجءع

.(1)،15:)الأنعام(بمبينائفكنةغاقبةكانكيفانطروائتمالأزفيىفيشيروافلبميحئتفزغون

:نقرأنفسهاالسورةوفي

قفولا،ييتفنرغولطتغقفئمؤالفثرآءبائاشاءقأخذنافمقئيلثمنأمملإنىأرشفاؤلقذ،خكا

نسواقفقابميغقفونكائوافاال!ثيطانتفئمؤزينففوئفئمت!قؤلبهنتفنرغواسئاتجا4تجاغفمإذ

فمقإذابغتةأخذنافمأوئوابفاقرحواإذاختىلثتيئءصكليأئؤابئغتيهئمقتخنابهذتجروافا

.(45-42:)الأنعام!بمائغاتمينرب!لفهؤائخفذظقفوااتذينائقؤيمذابرففطغ+"نفببئو

وذكر،نوحلمواعظيسمعوالمالذينالقديمالعالمأهلحالاتاقتبسلقد

المصريينوذكرلوطنصائحيسمعوالملأنهمالنيراناجتاحتهمالذينمسدومأهل

ووخي"دمحميعطيوكي.بموسىلاستخفافهمالأحمرالبحرفيدفنواالذين

راحمستمعيهقلوبفيالخوفيوقظوكي،لتهديداتهالتحذيراتمنمزيدا

مكقفلأنه(اللإسلاميدعوأنه.بنفسهأناطهالذيبالعملالكاملةمبالاتهبلايتظاهر

تعويضايطلبلافهوسامعيهقلوبكسبيقصدلأنهولي!س،بذلك!.77

دعوته:علىمكافأةأو

إنىهمنتدغوؤإثلث6كاالرازقينخيرؤكغةخيررثلثفخرابخخرتجات!ئأئفئمأئممجةنم1

.(73-72:مفون)الموءئى؟3كاقستقيمصطصعرا
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:23آية()الشورىسورةوفي

أخراغتيهأسئألكئملأفلالمتابخاتؤغمفواآفئهسااتذينعادةالفةئبثثرانذفيذللث،ث!

!لأبمفنكورغفورالفةإنخ!ثنافيفانةنزذخسننةيقترلهثؤفنائفربىفيافوذةإلأ

.(23:!الشورمما

دنيويهدفأيمنكرألدعوتهشريرهدفكلأنكرقدالنبيولأن،هذاوعلى

الكريم:القرآنفيلنقرأ.بالهيشغلوألآيقلقألآأمرهاللهلأن،كانمهمالى

لأبميفكرونققاضيقيفيتلثؤلاغفيهئمتخزنؤلايالفهإلأمتئركؤفاؤاعئير!الو

.(127:النحل)

يضا:أونقرأ

يجغلألأالقةئريذلثيئااللةينهئروالنإنفئماثنهفرفيئت!ليغوناتذينيخرنلثؤلا،؟ئم

.(ةةت)(17ء:عمران)آللأبمغظيئمغذالثؤنفئمالآيخرةفيخطانفئم

أيضا:ونقرأ

.(23:القمانمهق-"...غملوابقاقئنبئفمفرجغفئمإنياكفرةيخرنلثقلاكقرؤقنزئي

نأفلابد،ثمارهاالمتصاعدةالنبيدعوةتؤتيأنإذنالعجيبمنليس

خاصة،ويقبلهبهويتأثرفيهوشأوليقولوللمايصغىراح-شخصإثر-شحخصا

مجادلاتهإلىبالإضافةالوقتهذافيتقيآوقورآهمسلكآيسلككانالنبيأن

فإنالنحوهذاعلىكانتالحقيقةومادامت.والوقاربالهدوءالمتسمةومناق!اته

منسنواتخمسغضونفيأنهمحتىبالتدريجازدادواأتباعهعددح.78

.!و(النبي)أينفسههوفيهمبمنأربعينأصبحواالدعوةبدء

هو(حبنيالنبي)المقصودالذعىإقلاقفيشيءأقيمنأكثرأثروالذي

إليهالمستمعونكانلقد.بالمعجزاتنبوتهصدقبإثباتوتكرازاازامىلبتههمثهماإ

.()المترجمخطأوهو()النحللسورةالآياتهذهالمؤلففسب(."ث)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الملميناهـاطوريةومؤسسالإسلا!يالديهنمؤسسلجغمحمد206

أتوادينكيقولماوفقعلىقبلمنلأنبياءواوعيسى،موسىإن:لهيقولون

كمامنهموأعظمحقانبئاكنتفإنوالآن،اللهرسلأنهمليثبتوابالمعجزات

الأصم،ولتسمعالأخرسولتنطق،الموتىفلتحي،بمعجزةآتنافهيا،تدعي

مليئةبساتيننا!ملاهذاولتجعل،العيونولتجر،الأرضمنالماءولتخرج

ذهبمنمنازلولتشيد،فيهاتجريالأنهارولتجعل،والنخيلبالأعناب

منينزل()المقدسكتابكنرىدعناأو،الجميلوالألاثبالرياشمليئةوجواهر

برسالتك.سنؤمنساعتها،فنراهالسماءمنبهينزلالملكنرىدعناأوالسماء

!يتههمحمدتمقممنهوالمعقولالطبيعيالطلبهذا،الكريمالقرآنوفي

المؤمنينيبشررسولابشراإلآليسإنهلهميقولفهوالقرآنسئجلكماشتىبطرق

الكريم:القرآنفيلنقرأالناربعذابالكافرينويتوعدبالفردوس-!.79

(7:عد)الىلأ،+فادصقؤمصؤبكليفنذرت!نأإتفارثهقنآيةغفيهأئزلنؤلاكقرواائذينؤيقولتينم

الأفرثقهقيائفؤتىبهكفتمأوالأرض!بهت!طفأؤائجباذبهسئيرتفرآناآنؤنؤ!

.(31:)الرعدلأ-)...جميقا

إنيهؤيفديي!ثتاغقنئفبلالفةإنفلزثهقنآيةغفيهأنزلنؤلاكقروااتذينؤيفوذ!نج

.(27:)الرعد،!3كاأنابئمتن

أتبغإلطففذإتينكئمأفوذؤلاائغيبأغقئمؤلاالقهخزائنمجنديتكئمأفوذلأفللج

.(50:)الأنعام!هويمتتقكرونأفلاؤائبمبيرالأغفىيستويقلفلإنيئيوخىفاإلأ

وجوديمنعلمالسابقونالأنبياءبهاقامالتيالمعجزاتفإنأخرىناحيةومن

اللهشاءفمن،أخرىمعجزاتيقدملنسبحانهاللهفإنلذا،أممهمفيمكذبين

مهماللإيمانيهتديفلنانشقاءعليهكتبمنأما،معجزاتبدونآمنيؤمنأن

:معجزاتمنرأى

كانواقافئلألثتيءصكلغفيبمؤ!رئاائفؤتىؤكقففئمائفلائكةإنيبئنرتناأتناؤنؤربئز(

.(111:)الأنعاملإ،لأ-يجهفولطأكنرخئمؤلثناللةيشاخأنإلأليؤموا
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أيضا:الأنعاموفي

فيسئفقاأؤالأرفيىفينققاتبتغيئأناسئتطق!تقإنإغرافئفمغفيلثكئركانوإن!ث

،!بماثجاهي!نمنتكوننقلااثهذىغقىتجغغفئمالقهلثتاخبآيةءؤنؤفتاتيفما!متقاء

.(35:ملأن!)ا

لديهكانجيشرأسعلىالمدينةفيكانعندمااللاحقةالفترةوفيح.80

الإنيان)عدمالمصدرهذاعنالناجمةالمشاكلكللحلآخرمختصرأطريقا

موسىأرسلسبحانهاللهأنهيكافتساعتهاعقيدتهأنذلك(بالمعجزات

فإنلذا،يؤمنوالمالناسفإنهذاومعالمعجزاتصنعبقوةالاهمامزودأوعيسى

العقيدةبفرضمكقفنبي،آخرنوعمننبيأبوصفه!فه(محمد)أيأرسلهالله

لفرضالحقيقيةالأداةهوالسيفأصبحفقدوبالتالي.السيفبقوةالصحيحة

يديهإحدىفيسيفحاملامحمدأ"أن-حقعن-المؤرخلاحظولقد.رسالته

.(ة؟ة)"اموروأطلالالمسيحيةأطلالعلىعرشهأقامالأخرىاليدفيوالقرآن

القمر،كشقمعجزاتعدةإليهعزواسذاجةالاكثرالنبيبعفأتباعلكن

إليهالجذعوحنينلهالأحجاروتحتةأصابعهبينمنالماءونبع،للقياهالأشجاروتقدم

!همحمدألكن،ذلكوغيرمسمومأنهلهالضأنكتفوإخبارلهالجملوشكوى

وها.يورفىلمبهمالموثوقالمسلمينالكتابأنكما.المعجزاتهذهيؤكدلمنفسه

الكريم:القرآنهوالأذكياءأزصارهوأكدهانفسههوأكدهاالتيالوحيدةالمعجزةو

لثئفداغكمؤاذغوام!لهمنب!ئورة،قائواغئلإناغقىنرئناققاريبشفيكنتئمؤإن!،!.8"

.(23:)البقرة!هوبمصنادقينكنتئمإناللهذودطقن

كشطبعنهاودافع.الغربيينمنالمغرضينالثتاببعضرددهاطالماتةثهذه5أ46أ!*11(ة؟:)
."بالعرسحضارة"كتابهفي"لوبونستافغو"أمثالمنمتعصبينغيرنمتحررؤغربيون

بدا!!روةيالسجفواشهارالعصبية!ىيفملمالتيالأديانبين!نكحوالإسلاميارريناو

.(!سث!انلا)-!الإنسانيالنبيزمنالإسلاميةةادعو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ث5!
المسلمينامبراطوريةومؤس!الإررميا!رينرس!ؤم!قمحمد

يضا:أوناقرأ

ؤنؤبمتل!ئونيا4لاائفرآلطفذابمتلييا"تواأنغفئوائجنالإنس!اختف!تئنفل،!

.("8:)الإسراء(بمظهيرايبغفبىنجغضفمكان

نذشفناشتطغتمفناوغذاؤ،تايرتفف4قتالث!كأليبغشئرقأئوافلافتراةيفوئونأئم!ل

.(13:)هود*كوبىصنالإقينكنتمإنالفه

لتحذيراتهورفضهممكةأهلعنادمنيستدلأنفيا!"محمديترددولم

تباعايهددونإسرائيلبنيأنبياءكانفقد،اللهعندمنوكونهدينهصخةعلى

اسرائيل.بنيمنأي،منهمالمنحرفين

:()فصلتسورةوفي

فدىآفئوانجقذين!ففلؤغربيئأغجمىأآياتةفعتق!تتؤلائقائواأغجميافرآنانجغفناةؤنؤميهو

بم!ببيدصقكان،منئاذؤلطأؤنئلثغقىغقيهئمؤف!ؤقرآذانجهئمفييؤمونلاؤاتذينؤشفاء

.(44:فصلت)

أيضا:ونقرأ

غتىاللةختنميمئؤمئونلائنذرفئمنئمأئمأنذرتفئمأغقيهئمخا!نسكقرواانذينإن،كل!و

.(7-ء:مهـ)البقرةبمغظيمغذا!بؤتفئمنج!ثناؤةأئعتاليهئمؤغقىسنفبهئمؤغفىففوبهئم

أيضا:ونقرأ

ؤقراآذانجهمؤفيلمعهوةأنأيمنةففوبهئمغقىؤنجغفناإنيلثيصئتبئقنؤمنهم!ح.82

إلأفذاإنكفرواائذينيفوذئجادئونلثوكنجاخإذاختىبقائؤمئوالأآية،كليرؤاؤإن

.(25:)الأنعام!بمالأؤلينأسنافي

وتحققعقيدتةانتشاروازداد،شعبيةأكثرأصبحلقد.تسوددعوتهلازالت

حولهتحلقبمن!فهمحمدرضي"لقد.هكاكاأك!ولجيبونولاحظ.حولهالمهتدون

طاقاتهممهتيزيد!همتيمحمدوكاننبيآبوصفهوقروهالذينالموخدينجموعمن

("؟ت)"واخينالحينبينالكريمالترآنمنإليه()يوحيبماحيةالرش

!حح.!س3خ1161حلأ).01(؟بت)
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كا8سلا4ئ!5ءكأ88ء!ي!88**الل.

هئ*!ع+ةئ*+.

!هلو!ح!ص4!خ!ركه!!8!"ءخمههمة-ثى!!*ولكله!مولولور

ك-ء!حكسيهةآءكلهووكه!++-عني!45عكههلهـكلرو*"!ععث4!حل!-
.!كح!""ىءل!"محصد!ه4ي-كه"للصلم8م!!لكه،ه"!لئار-ء)ع!3.

كع!-!إءمح!ول!ك!كأ+ى4"جم!ء!!3ء،عهكله8!ك*ج4!*-ر!مه،حصل
هه!ه!كهح!ح8كا!كاكه،،*،4يههل+؟!ل!!ك.

!*+*35ح"لو،3!ص!،ص!لاص!"ء34لهد4!3ءعيبما*؟أ،هم!كاغ!لا"

95ح3!"ع40،4!م،ح3س!ط"ء3ء"يح"23ء!هلا"3ء3حح*آ*ذلهأ!*4ةخ

!،ء3،ءمأةح*،*ذ،لا(3.*أ*ذول3ة!س033!س3آلم!اكه،طه"-

ع3ح3أفى!ا،*!،س!أذء7!4(ء4س!*حلما4له!4+آ!،ء"2ء94-ذ

،ال!،43،ت!كأه4ط!الع"ءح3آلهاله!ذص!أ،459ح*همص!ط،*هذ(لاكة،!3

ءآي"3،*له!!هي!أهل!هح،ة3!فه!"!فلأ!3لز-لأذ"4*ي*!ص،!-

ةء*99،!أل!،3ورللأس!*فيح!!4آ(.ى!!ك!!ل+ح*،امل3،ع()!ه!ل

كح!؟ص!ذ*!6ك!ط؟3!سأممملأثللا40ح!،طحأ3!مص!4له!لو!س!س3*فىس!لأ-له!

يء*!صءولمص!له!3!كاأص!أ*س!!*3.،9*،،+!مهق4،17ءىنية،،

ث!لاي3ح(ءحلاح3*هط"!!مه"أ!كلا3!أ!!ث،ءممة4لم،ذك!!ف39ح!ل

\*4ء!هم4!م،د!ملأ3!44.لههلهأس!*ه!هل،47!ج،لمكهس!*عط،هم39كا!!

39!س*"*ذ31!43ةآ300؟!حإ33أل!!م3،!ه"*ثاخمولس!لأبمه3كأ.ص!،أ8

لأه32!ح!ك!س!،حلاهآي04ا،س!كتل!طآص!ح!ه*طي!ط،أل+!ثة!س!!ل!!ك

4ء،،،ول!ثلماذ*"آ3لهأ6!كلاللأم!!،كللأهح!لاح4،لهأ4!!ذط6ثم3*-
*ح33+!هلذ،امح!!له!33مءةط3ح!3غ!،ال!كأء!كملاق!ءط4

6لأذ8!س33!ع"ه9ء،*ء"آذع6ء3حلا45امل!8!همللو4!،عث*43ع،!س*،،!س3!

يلأ4ة،ص!لملىص!4!!*ح"2**طيآ4!ص!ة!52!*ةي!ط6ع*ح

97"!هلاهله!عكاة7!*)كطح!س3!مأ!ا"هلما!قغي،4*3)الخ4؟!س69،أح2
طةم4!ص!ل3هم!لما4!*!لمامةآس!س!لا4!س2ءذط3ي!ق3!5!لأأ+!-

3حه!!س.مه3ح7!س،ء3!صك!حلاس!م"!34ء،4حووي*ءيم!ء!3"لملا!ه!ه

!ع؟!س4!!د84ة3ع*ة،84!س!،"ء؟ي!لكم!ه!لع!3مهه"ء3ء3"سلأ

+!مةس!ر.لأحفىحلأ.2ول5.!ق!
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المسلمينامبراطوريةومؤلهسسالإسا،ميالدينمؤسس!اتجس!محمد

!8***ة"ثم!!!!م*.88

+!ح3ء!س3،!ك،ك!7!ثء3لأ!54!7!*4ة*9كة3ذ5*!م4!!

طأذح3!س34ء!!س"!،عة*!س،لها!س!!!الأ(4!ص6!صذ*!!*4م!بمج!--ي

!*ءا،52لهأ4!سه*!سه!مل7!ح"4،(4ع4"مءلاله!)ق!ك!هن"3،!

آلا3لا3!س7ح3لما33عإنمس!ه!+،*ىل*،"هع!نخا4يع،،ثمع!!ك"!؟"32

3ح"!أك45عث*!مل2هث*"34!ه!!س*!ل4،3ط!مأ4حس!حس!!33ثمة52

ط3ء"3مهح*3*ههم!لهأث!!ةء33.أل!1،!هلص!3ط3ى3"30ء+ة

لالأ3حص!ح!حلا*4*53!مئل!3يع"أ6،!هل*ه"لههم!بخ!"9!!!س3

لما636!4امل!ص*"73!م7ع!،ع4،ذ*!4!حطس!طله!ع*ه9له!م!ط!!

"3ح(!ك!ةع*43آه33،،"،3!هل!مه3حكالا(ول*!ءة،"*ءيح!تظ3

ببما8م4!س!سء*سأ!س*،له!4*5!4،*3له!اآ"أ!4*!س3اح7ء3!س!طح-

ز!ك!"!لأ"ولط،ذفأدم!3!سلأثه!،ة!س5،ة!ح4"3ءي،!له!يه!ة+!حا3ا!3!سح"3

!*4!ه!!3ظ!سلمع-"!ى!ص3"ط!ص03،!*لهدأ!*4!"!طمنعم!!

6*34!س*52ئلأ3*!س33!!ك!س.ط"ذ-+!.،!س!ء74،عه"02!

كا!سآمج3!س!ق3!س،!)"با"ذ!ام!،ع33!ص3ح3!*ح!صول!34.ة!(ولعةحع

؟4!؟هم!ط:"*3!مه37!م!3+*04!س،يأ5دي43ذطك(ة!*-نف!

3ةه!!3!ك،4!مهاك!ى!طح44ظ39حذأ!الما!،9!مه+أ3اك!ك!"ة\،صلو45

ء443ح33!س،كه"فه!له!ي!"!ا3!س!8اا*ه)لهأ)3،أ!همأ4!س!3ي3آه9!ءب
3!لها3ةه*!*4ء!!مم!منية3*،ة*"4ةيط!ح"!33.0ع*ة-

*ح*4،7،يكلم!لمافكاأك!ء9!عء991ة!ص44د*3!م،2*ة8!طفء5!م

هة!8!ليله!لا!3ى!ه!!*عأكلهأ5*أاج،!33!س023عع591!مز4ح

3!يى!س5،*!،ذث!3!ح!-*ءفىأة6!س"3،"80!ث!س3ءركأه!ساولح!؟!ك!ةآ*

س!ل!*ة!4؟.4أس!34*!م!ح*!8*ة!ولآ!س7ة*!امه4!سذ3"*جع"3لأز4!لك

3ة!س!!*4*!اكا!ص45300(.4!ص4كاز+س!يمم!4؟7!*4607!مه

!"!حء*آ3ش(4ءلمام.3جحطة*!45!7ج*!غ!!ل!!ه!.+4"هم!

د!س!س!"س!52"4ذ3!5،ة!هلذحي!*ع"ح!!*!*3!كل!!آ.!م!!ا3ع*-

4+،!ح!س467(4ع3!ةاوليم!3!س4!3!5!هل!مه352!ل!ث03!صذ*3هم!كاع4

أ**ءكم3ح5!"!مل،!335!المنهم!!لأ"4ة454!ملماء336،ط،ء

منم!هم3يع4أ3*!ككه8!!!+

يجءة9!هف3ع3"!3!ص!س4ةج047م!16أ33الح2أ!!*!4ة3ع

)*.!*3عطلهماح،ذأ"7.ذة!مل".(ع93ج4!ذللما"3ول317!"*ح4"ء

3!؟-وله،م!،ماطث!ءمم336!س3(!س!15،آ3ءلأ63،لس!له!ءاط*هتيلم!

!ل4"ح23*ح4فى33آ!3!ع!ةمة7ع!*آاولس!33اولول،عي!673ط03ح
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طه!8!!م-ء!*5*!"8"،ىة.

بملمص6،34لاح8*5!س4ول!عي.ص!25!،!ع،*-*!")ه*.أ!..يفظ!ف،اك،

ن!يلآ!"اولئ!ع،ة!كاح!ص9،"ب!،كاألهأبمل!لأ4حأ*!ع!ث!3آه"ةنأك!،ال!3(ي

ثهيح*ه+ح*!ئ.+4ح*5("ةق"غ402ول،3!مأ7(ةص!،أس!(*أأ!ول

3930ة3ة!،!3ط.،!!39!جج*ذ*ذكه(كاس!عط،30!ه!53ح"س!4!.3\ذلأ،لم!س!

عث!ه"أ.ح664حفطحء3!س4!لأة11!س3مأآه"4!كهم!()+53،!خذ.،-س!

**هفي*(!ثح!3ذ4*!س33آء،4!س30،أذ!*4"4!كحه!3ع(*س!له!4

،!طح53.لأكأس!*"ول!64ءة(!(س!!ع،"أه*6!4!مه"آ*!(ال3أفيلهأ5!م4!م

!ل!63!*044!ث!س3،!ل!*س!ذةهولهة!**3،"5ص!*ةحخ*هي5.0
!ط8ق30له!!ص*4ولة3(ذ!س3خح*!ص3!لآ"،!!3لما7!ص*لم!4له!*له!4!

ة*!!!ص3مهذط!7ع10233!ك!(!س3،!س43ء*ة،55المةل!ااكغ،4كلمب!"ه

!+!*4ع*3.لىء43ح6014+533،*ثهأس!أ!مل5غةهولكر،3ياة"3.+طهم!

م!.!!نه!ذ5!سذج85!م!ا0238"*!*7هم،!ث!س"دول*"س!"3كاولة،4-

أ*!34.3!صة3س!،د*ح(35*آل،+،!ح!س27.3)(طحطن!.+أولفه-ول(غ

وله3*ح33مه"!ث!س"433!س33؟ج.،!بهم!95)+لك!ل2-غع!!س!س5،3*ه،فى

ةء484ح3"،!صلامةلهاكا"نم"-5!س!ولفى5،"ءلملالأ!،،4ث!ص!4؟5

ح،!مف!*ذ!طذس!3ذ4ج+3*همله!4!س4!ةطع3!هل3م!؟ع-52-*لايع
ةث.5،+!سل!ول!*+4همل*44*عس!53!اه!ول+54)17!س3!!93.4-غ

ولهذس!33ع*هآ3-،3!س+3ول3!س3آء3674"ح4!لأ.،!ص+!3(أ!!3

قنرععكامب*!ه!!ص4آ35ألو3أ*حة!ه!*ع)6"ء3،!،.ول؟س!6ول*!40

+!36+!س،ا!1!ث2!3ح"أ!!م!9،علوأ4ثا4،لإه-م!4عة*له!3س!،لأأ3

!9"49!،يت!6اح!"3ش!ك!3ء3!25!عبماثهبؤئم!لآ!503.3*ه)لهأحثه3

3ه*3جج3مهعا!+اكك!ث!ن!مي،+3!ك!!!*أ*!ئ3ح!ص*3!6،!مهآ-)ول!س!

3آ(-!سولذبا!ع!\،*ح3له!منج!ا4"0(4!م!س*!!س3!*!س*"آه4ذ3

حهاث*م!"*ج*.!ح43ءحة*!ا7،عث!!33لما3ي3(4!سلأذ!م4"

،،ثام44"د44!س73ام!!أ،ح!4!س!ف.ءهمأ*ةح،كا!!أس!ح،له!4!!34!س*3،

+5ع3ح(4!س3ة63!س33406!ك،3ه"*!س!كذ!مه!6\3!(!هل3لأذكث!حثههـء43
حئنفه*!س!أ؟!ثذ!ههـ1،ط!*54ه*!صطسأةكات!ح،!*ذ5!س4

*هطح)3ز"!طهم!!ا"!*س!6!كة11كامم!مه**4!ذلو3!*4!*ة،ذلما!

ة!هل3ح3*6634053ح9ح،!الأح3!3ح3الحا!ة53ول!4س!،ولس!3!،!ل3،

(طحة37+ص!م4ءمح!*!5ة!ح،آ!!سة8.كا!س343ءلم!ولآ3،ظ+*4

في3أكه":ءئهأح!ل!س3همم+ككا3ه".!آ2حك3!،)لهأ!م،آ!ه"!أ،!س-ول!6

وللاح،!ف52مثغ3!ثلأ3!س..!،*هح،س!!ولة(4عأول03!ل1ح!ح،"حث51لم3
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ه!"!هل!!*5!لو.ةله!"يم

)،!لهثهـ!ث!آ!ث!*ع"!هب!!!مل!س،!!مهآ35*(4ع63!*!سط!م023

!ع!!م!43!لث!"ح!ل4،طص!(4ع؟خيءس!ولح!ث!س3ب!*لهيةك!جكهغ30

44!4-هط!صالح*ءطه*30،17هه!ف!"3ءآم84!!ض43ء!عيث!8ء

طبماكل!*12!4!م*:44،*ذصة!!ح73!!ا،س!كا5ح+!مىل*ةة)3!ث!سح

53!ء،451،!س4+!ك.ةألأ"ي7ح+3+!3ذ!س؟7"(.!3*،!هلألهه32ه"4،
3!43لولك!اف!سلس!*ةثث!طمشكا!هخ!335ء3أ6!،.4!7لهاه30له!ول!

،4حكأء3!38!س!4ء2*!!!51+)،"!ي(حة"3.ش!3مء"4!م3ءئهغبمه

ظ333ءف3!ص4*!ن)!37!4ة3!مه67،أة48ثه!035لان!ص!حة(3!م5ح!قل!
.(س!س!ئ!6"،3،،"4ج،734اولاقيص!033!ص*هصأحطجأ،35،"!أك!4؟

3!كلة62*4ع3آهحث!كركاالةحآهذ"ا(حط3ءأأطاآ*4!سك*862!س*!!آذ!

!ه14زل!لةس!ط4!ث.لوذ8مهم!ط،"ء!!*4!س*3.3ط!،،6ع

!ح!3!8!!*!،ه!!م4!س3،"4*ح!لاح3!!،،-3!صح*لمع!ح

لماءهم!آلمادس!6*س!4"34!!هث3!سأ3،!ت!س!غغآ*ذ*2.،خيامن!!جت.!ئإلح3*هفهم

6ح4014ة*!!*ألس!كا3س!ي!ة3آ33"س!934-لماهتي!*،*!طير،-ك!د-6ولهس!"

"،ج*ةه"3ةا45س!ذكا!د3!*34!ص3313.!!س3ذ4ح3له!كهس!4"

44!س3!ص34!أأا!!س!ك\\؟5ه!!ثع3:!!ئ4ولح3مط!!مه34+،إ!!

9!لحقول!س4*ذ!سس!له!3أ!ول\3!س74لما35.آ"!ح!!مأخ53!ل*له!4

4ة،فيس!كا؟"25ءاهل*!هل!!*3ولء"3!كلاط+همكليهمأ*س!،"ثمه

"!"ح30ول!مه+!سيمهثهمس!4"،أ!في!ا6حهمأذلم!ن!3ر4!له!"!-

4*!س!س3،!*4!ه*!ع!3حة؟ثعح3.+4!3*ذحجط،اثعكاهم!*!ح!س"

!4،له!46لةلأ!ب!الت!.!حيهلو3لى!،*3أح3،ط!7أ*!5*!كأكا!!سط

57!س3،!ول!س!ةط3"8ولفيولهأا)!33053!هثول"6،أخح)م66!ك،

ء*ولأه!أكث!!ه!3*3ولأ!عثأ،.ا!!!ت5!ل،31،ه*ءامل3ج4س!لأ2ه3!س"!!سأ3

!3ح،اج3،)"!!صلماه!534ح3،""-*ء3+*!ت-!ع!س"أامل3.،،خةمب،"؟!ز3

43!،41"ح11،*!!34!س*03مم4!ساأ3!ث(،*!س9ء3ولذ!هول

!سه!مل!س4ح3ثع4ءع)!جحلأ6\"!آ4عح0143*ل"3كد"هآحح3(0س!ول3ز

3،ةآ!ن!ء3599ءةم!س،*!!*5!أ(!س!ح34!س3ح5،!.حلا!ل34"لما،

طصأأ4"3!ءااحلما*إ،6أ5!م""،4!أح610ه!ه!،83!7ح3.3ةطأ!ط

!5لم!هكأ8"4هوا!لم!.م،ه4*جآمكلهأ4،ثولي4"ة"أكالا!3(س!!*4

6س!كالنهءح33،د!4!ح"أ9مه6!*ذك!ء4اكة*!س:!4ةع34ح!4!ك

34!،أ*"هاح!آله!كا437ذعا*ةع!ولحطلأ*ررب،س!*!س"("333ط!اا

44ة"رع33!ص!3*هس!كا4ذ3(اث7"،،.لاع،،ولء!"،4!س*34،لمعة!كا
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27ط8!*6453ل!طهـ*ه64!س8.

34!له!"!آه4!ح*عح!5،*للال!له!2ء630ح!4!ص3..ة!ل
،4!مه3في4"أكآ،،ا!ع!403!!م4كح!عا!ءحث!64ر"صآه3ة17!س3،!لو4

؟ط!مذ3له!34034!أ،!ة7!س+حط،84340لماظآهء*03يا"*3!

،!؟ول33-!حله!9ه!ح77"!ج!ا*!س!ل!كأ!4م4!ص67يأ!!س3هم

2ع،،ذع6،1،نة*ة!؟*لم!ه2"*"!3+4ة3!م*+!له!3ول83،.اذ!ا!

لهاة،،84403!ص"406ح،"3*!مء*44ه،4*)!ثهل4ذلإحة3ىف!ط(،

!!+ذ،كا3ءولذ،ح!ء!ك!34ع**"!""له!ب4لأ3*ة*!س33،

!!*!لاس!3ط!،،هم!طم!33!س*!ة*كاهمم!ك!ح38ء*4!لاله!عم!!له!

!4!أ،،!طح7ذيص!5،ح*ذ"3م3!س!سآ35*ء،،جن*لو،!ف"ة!ص3ز

4!ل!!*مم!2!مل،،!ص!ول،ط*ح!طءله!"ح!يثح"ول!،!406!3."

،،3ء!ه"أ؟فيح1+340!س!آ"ا؟ذس!3"433لى،أة"لأ95س!كاص!كا!49

!!ذط!"ىف!مج*ع،"!آة،!"3.ةفيلىة3ع،15ءعكأ\7ذط"أح5!ثور،أاكح

هآ!ج؟.3"!ي3كه،*س!صآ6"ازلأ*،!امل3\ة.ح3433+اا3"الما6!ص-

آ*ح*4،4ح".؟،،ةة!4مجع!؟4!سلهاءذ"3،3!ح!س3!س4!

ءيء)"همك!كمنأ؟:!!34!مه*3"،ء*!!ص4-."ذ"طص!كا،ع4،9!لهم!
،34*!كوص!مش!ي64*آ!4ةأعآء!ص4،+ول-"م!"لا!4!أذكل!هم!!!

ة!،*!مه3،ولء4ءالههماحامل،.،،ي

حلها3ية3(4!صيلأ*!ا،س!يه!!ه!!40"!3!4ة3!،3!س*4!هل3ع4

!*ةعلما،،!ط7!آذ!،035،!س!3*+ا،*لاولول*لها،3ولهآ3خ4!-

*!31ح35آلهأي!**06ة*4!ص!س4ا!!هل4ل!حأ*حأ!ا،ىل!"آا!ث!سأكحج*لمة

ءحح+3ةه*!،"،!،"*!4ة0أ83،"*لهأ4عأ،53+*3ء*ءكاحا!نط4

ء23،ة3،ءلما!أةط+!"ة*!س3ىف(ء6ج!س!هئ07حيولءة"س!4،364
!مةآنل!لى5)!!د"4!صذ3ح،ءس!كاء"335ءحأءكا.خص!كالها،،+مل،!ذ*

3!قيء3"س!ث!آ3"،آح،،!ث!6اك!س،تي3!ة3!س6!صه!م8ءي4!ح،ه

وو4إء*ىل،)!جة33ادا!!هل!"ةء*؟4!س!هم!يءس!ح،س!كالا+طءحاله!3

!*د،4حع*أث52،أ!حة333،!.7ح3!4ك،،،حكا!*!"3!سعلأ
امل*!مه5ى04،(43للا53لآه!،،حح*"لها(!ص!33.،،1يأول!!ذة3

حلأ35!44ص!ول3أئ.ه*،(4!أهل،4!س**ة*34*س!فةس!3!*ذآ*"4ح

عآ!!ةحة،*4طء4!احخس!خهمه(4!سيلأ!ه!له!150لأ*ة*33ول7عمه

لهة3*ك!3،!ول،!*ذكلاة!443ع53!س4!ال!لهأ4جأح!م!س33ءز93أ!ح""،ح9

*!هلأل!"،فما".،لآ،.آ30!!علاحعلأفىة.لملأأأة.*،*ةأ.اء*3أة،.،!.*"

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسلميناهـاطوريةومؤسصىالإلهررميالدينمؤسس!بمحمد21

فصطقيه!ءآةط!كم*ل!79

ءابم*له!ه*+*!ء!س،!*4!*ذكالم!!ه!،4!سذ3"!3ء4!ةآ؟5حنة

لم*عل!لالأأول)اله!235*(4ع"،73)آ؟*هم"!-حص!!ص!4بمة

ع5علهأكه.
"..+طع3!س!4ج3ء2آ،آ!س*53يءط!ك!*!صح!ا5(فى3ع.ت

ح"!س!،.844*!أقاحب"هألهأس!ك!كالح!333"33علاه(ط!س"وأ!!3.-أ"ه

حث!أ(بةط"،*هذ*كاه)!ة،س!23ول04!*!هث!44ع*آع3(0

"ه*!س*(4!م"؟33ع33*هذ302المهه43،3ل!ة"!ح؟له!،3!ع

(ط*عكأ2*ه+،01،!ث3،ذ!سأع+("ه*!ح(4!منه073ءم"!!!ب!!ج

كل!ك!كل!(!!؟3*!34!7!ص4عع*"+!!لك!4ء7!مث!طع4ء*..

"4كاذحةه!638ج*ل!ه024ة3*ء3ع،!*07!*،اه2اه!ك!س33،.أة

)9ح!س+،!لم(لإط"ول04!**ع44""39ول!4"4!لهاه4550

4عطة4،3مءا!ص!ى"5"تلملاحي!(!،!له!3*ح!4؟ح،ع!خمم3ء
(4ح،،همه!*!عح!33!!ع3أةكيأم!*شص!!م:،؟!أله430ه4"له!

!س\3،1!3)!!\1حكال!*!ث!س!53لىهم3ذ(ذ!!43ك!*!4*3!أء!.،أث!ط

!+،35*53س!كاتيع"اس!!أ3أ4!س33"ء4.ث!!ألماكا403040ع،4
!ء046703ط3.6+4ح"4!س34!م6!!!ا!532!س*!أ!س،ة!*4!عك

!ث!"!ثع6)حةع؟3ع3،"!!ح34،أ+4له!!لى*ذ(؟ع4ذ*(ءغ!3!-

ىلف!كح،!*ل54!أ،*ه!هل*ةأ!4!م،ج!3(6حلهالكلل!7،د!43ع!،!

*(ط.،،*.،،."4!م!ع!ك!ث34*53س!يخ!5له!3ط!أ،6!"*ث!كا!ف!كعا،

!!33*س!ومء،!3**له!له!ك!كا!04،حث!حةطكل!!4!س347!،إح*!لع3،

!"!4ضع+هم!33404!اا4!6،!كج،س!!34"ولأ!!ث4135آه!4مماح

آ!44!س*3،ول!4!أ"!صذ3*ذكث!ع4،3*ثه(4!سة7!03(ع3ةم!كز!*4

4له!ح!*!ح،3ك4!اأ!5*ةممولول5لهأ4*ع63ع\3!س+!!"!،

*3،")*!،حع!ي!س4!س،!؟*ه7كلاه6!س!سكالما!ح7!هلص!في!4-*س!

ل8!3ع4ش!غ4زعح*حذ(!9"هث!لم*م!لماص!ح*س!+3لهة"ح34!5

،،،إص!كطق!3*"

لمم84ج5!ك!فى!ة3ع"3ح3!س*"!(ةه*3هم(4!ملما43ول3!سة،كا9ء

هم8!ح!م!ذ،42*،"!س*!هلح!اس!"+أولح60،4!ك53ط3"8ه*!،7

اهل"!4)"ح9فى35ولءذ243ذ!4!!*3!ف*3.4ذ34"حح!لل!غ*ه"(

هم(4ع3!س!مس!33(*س!وله؟)ولآ3ح+2!س3!غ624*ولأع"!ش338

أ."ح،م!ة!*70أ!س4.*ةد
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.74ط8!!هل*هلوه*!"ي!،**.

"!م3ع!ص9*!اا7لماع(لهأكأله!4ءد!"35!لهمل3عس!طيأ3!صءعيم

9م.ح،ه+4!ث03أهل*!ص*5،(،!!)*د!ع3026لمنةه3-أثاكه

م!س3ذ*!،4،*!!س44.3ة33م8أ!4!سولء(3!ص532!هل،!*4،4ح

خهنلاحعآ"!0224حة3؟*ةح،ةاءس!6+ح3!مح*ه!ه!**43"ول63

ث!يأ!ص!كأ!صءح!ح3"ء!،له!3*طك!عكث!53ط!3033!ص+"أ،!*4"5

!س*،،0(4!سكأص!ءخد4330"83ذم3،ء24*!هل!!صذ3-ح!

"ذ!س4.كر،،!(آ"2ه3(4ح43!!3!!ص33033كم!"3!ص"!*ح4*ء

.ح!!مل3ح!م!!أ!!ح،!،*!*!هل،34!م،،:س!طي3كه!كالما!4له!كهـةص!

ما-أ440!س6**ع(60!ص6+لهاله!4!*4!"!ص!خ494يهولطس!

!4،ول(ذ6ع؟،،،44!ل!(4ع3،"4ء6!،ةح7!س*"هكهط!ا،

4!!ك!ص!!7*!س*243ء53!س5أهل!هلع3لو*"ء!ه!م!48:الءذ،ة*!م

ص!م!"334اداا!ع2ثاه3!ص4*ه،4!سذ343!ص!4ة(4!سذ360!هك-

أس!33!!ااص!لأ4ة335؟اهع444علأص!73،!مةكها!0(4!صة*3ط،*5ز

!*844"ديحلملث!3لأع6*س!آ!حط"ذ"ص!ح+*3مهة35*.كط5

*س!يمه!ك؟4ع37طة!لملع!4ح!*ه*ع!ك5؟ح!دأوله.1،52،ص!ط

كا!!س+ا!هك!35؟!!س*م!لموة0234"4!مة3*"ء(!م*!!8"!له!ح3

3طلملة6!س43!!!ح4كا!!سط!ح!هل5(طع3+*!ص؟!*4(طذع3

!53!ه!ح*!34033،لم!ة3+7ه(*لما"!ث!م*،+!3أي!هلأل!مه"4!مه"+ا!

325*كادن!!.،،*،،؟أ5441،!ا!ص3+،4ه(*لها"4ح*،ى5

7!ص0،ح!(4!ص43"*لما"يأ*س!ص\74ذ!س74ع4س!ة*ح4!3!3!،3-ع

!ث004:!ء7حة*45")!ع3!ث!40+53آ4!سص!طه"5ه!ح

احث!،أ"4جآ34!!،،4*س!س!3!!لة(43ح!ص3!لهص*اهح!*4
43!اأ*مه34!4!مه3هولآ!ب5!ه!(ط!م4!س!م،*ذع!طح*3!!،،ذ!م

لأ!سمهحكه37يية!!ع!ذ*3(845"!"!سز6ملمالهأذ3ط!،،ى!3!أ

هآ3م394!343!3ك!ةلأ!3أله"!س+،*!ص3!س!ه!6،أ!!7!ص،،ه!ث

ح**اح3!حح51هول03،،1،،لا؟*(ط!ل4!مولله!1*205؟4ج

ه*ح"!!ساعنح!4!3مهولنه4!*!س*؟*ع!اش4ع3حع!هم!؟
+4!مه!س(*لهاهله!*+*!ص!س3ه!م35*ح،*ههم!!طله!4!3،3ط!،ةلأ!م

!ص!3!هل406!زولهلأء،3!حا!!4(0ز!ولذ،ة(4ع734!ا،6ح

!!كمة*،ههـ!ح53!ثاحهم!640حم!،ةه*لأ4:(!!ص7لاءث!3

*!"!لة"ه.كا!.نض،34.مأش"،
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ط"5!*5*!+*.70

عكا!+ع*(ءط!ول2ء!6\أةلم!ه!2ه!ثل!آ!ال،:؟4!س647*امل

ط3*ع*45"ء63(لمهمه4،ري(407*3!*4!ص!،(كعنكا(ة

نكا"34ا،ثهـ43"ه*2!(3!حةع*44ع343!مل،،4!هل73!م!9ثم

!حلا4ع30،،،،)د(4ة3+كا!سيا!كأع(*س!!م+!؟*+!س+!،03(54

!د3!ص!ءألم!له!!ي!لثاح؟لا8!هم!3كنلا3لهأ*ح15(4!م(!!مع!،

س!ايي!ى3م*ه!م4!ص!ث604!مه"4*عإم!ثلا4ء7!ص

ء،لهأ*د!ص4(ة2ه3!4هم!"ه3*(!س!ء2"4!محذ"4حلى.(أة5!.

،3!م!صش4حذ4ذ33ط،عول"ه*؟4!*ه،مأءكاهم4لماح:،4!مه"

م"!ثذآ!هل4!3!ص533ع3!"ع،لأ*حم!طل!ولله!434آه4!م*امل3ز!*4

!4!هم!رر!44كالمل!4ع+،مه84!هل3!*ع،!*4!ك43ا،لمل!

له!4!هلة3كاذلماس!!س43(ضم!عم!ط،ز!م4"4ع3ح34للمةط!م!!!م*

؟ط!م!ه!(طهم!*ءس!3!ة!ف!*ولهم73،4ط!*4لأ!ل!لماه!!!هل!م7

4304ة!ط:43+"له!"م!3ط!ا،"4!م37!س،اهل3*ه(ولةط!،،.،،*

ول3!س!3!كلأهمأ4حلما!ا34!س*52ط"3!س*طه+!(ةهول3،،آط"!م

4ح1*!ء!!ص4(4ح!!س59،له!ء2عط(4!له!!!س3ء2لمهكاولح،ة!صبم

!*4لم!3!!4(4ثعلأ3ك!ذث!!س،04اهلح*!س!مه"5ةهث!!4!مه"!هل3-

*!،4***!مم80*639!*ذ"ل!ول!م!ة!4*ة"4ع!903"،!ءآ

ى04.*آ!4*ءةينة"8؟4!ص8هم!9ه!ثك!س33!،س!"في!ه*كه،
43!م3ء*!!ءطله!!ص3"03،4.*!!لي"!5،!3ذ31،*ة4م!!ص

*!ص*!!س!س!252ع!33!ل،ة*لما!34*!صول3كه*ذ(4ة3!آة،!أ50،ة!ح

!م4ع3!حث!7ع*ك!ط4ت04(04ذ3!كءة!ص!مه.703"4ة39-،ثا

"03!،!!3!سم!*8ءح!س!446*ع؟4حح!أ!*)أهلذ!س3"4ذ!م44!،ا
ه*ع3م*إع!ك*(إلهة!س6!ك40ة*3ه3*حآم!*!س34!43!3!3!هل4

45ذا3!ح*ءمآ.*م!4"!*ه*!م*ع!3.(ج!"ء3"94،،*5

آ4!7آء"3*ءحذ4!س*"ء4ص!م3ع*ح!!!هذ"ء3!*!4*!عم

4حس!7ء3!43س!كا2ه3!س(4!س*؟0،4!ص3!303(،!س3!ث!*!

كا!س!ح!!لما!،لىح،ء3ي+ه6!م3ء3ع،4!،س!6"لماله!4!صنهلمال!-

3!أ*س!!ول67طذ!سط7!!ام!*!4!لك!ل!ك3،.هآ!!!سء*ء.3هك!هل4

"ط03!س6*40ا!*!4ع4"4!س*(هء+ءي!3!7،ى5

س!4(4!لماء*44ث!!هم!4،!*64ح40،4"إل!أهل4!3اكعع*(4!م

8!5"6"ال!ةن+
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لا6ط8!له!"ءيلأهبحل*48!هل*.

ح!403،024!م"40!!سك!لمايحلهول3"3ء9أ"!م0243ا!3ء9+
*،،.علاثا8،،!!س4!+ح74!ح!،ء3ج*أيجثيم35!!!83(*لمه

د!5*ءمس!6-3*ءةله!لا!ولكلل!كه4ح!،!حل*46ةك!معله!جة"!4"4!س*

\*ذ(ط،3ء16لم!!س!!4!4*!ك33ةآ!ك،،!ث!8"4ح7)+،!!ثله!آ،ث!ثه!6،ع

(4ح*!"أح!س.كر:لأ!س"4ح3،"4!س!ءذحذلهأ5*كث!4ة!س4كاهلأ

3ح*،حبى!هم!"ث!!ل*"4ع*،(4ع7-لة4*5"4لأ*لماأح"4!س!ه!"

ح*ام!35ذثاكا8(!ثحذ34عء*(36ع*ءحع4!34ج*ج4،!*ىل

3!(ه!ل!لمهءح3!سل(4*ح"5ة*4ح!ث!+3!*54!س،،ة088.

!*4!ط!ص*س!4مم!74!43هي!+طل!.يس!ي(5!3ح!!ل!حكا!80

طينلأ!"له!4ح47!4اك!سح*!ل*ه*أ34ع!،.!ث!س3*!4ح8!،7

ة!آ4ط0،4ه*؟64"4*ء،*ح41ءث!حس!،أ!أ76اك!ص،.حاكع"2!س4

!"ذ"4!سة!ء33ةول!4لهأ4عهمل(!03"،!!.3؟مه(4حس!،ءهح!

674ة!س44+4ع،س!!74،لى!ظح،كأ221"!3م!لهاص!ه":93+ة3ح6!م

ء!أكللاوو4،،4ع4*هله!2ءةا!ح*!هل!أمهامل3!لك3!،،ا+عس!يأذح4

!ط4ح!ه!ممى،4!صكح!!ل!أةكا!"لع!52؟،،حء،4،*ءك!،لهطكل!5

!!صش3حططة."لها(4ح4أك!له!!ح2ه3ول5م!ذ7ة*!ط!س!4(ى"!ثع

!*ةطج!ع3ء452!ه"زآه304ء*،ء*ع3هثلط!أ*!س4لأكا

53ح3ه3*5(3!هليجآ*أ*!(4ح*لو*هةلهأة*ه2ءلههه!أز!*ل

25"4ج"!("!*636740.3ح3!كاول3أ!س4ولآ،4ع*!س4

3ح!2ه3لح39ة3"*!4آ3ءله!3.ء35!"\3ح3أذ(،!.3!س*(ح3
!س"!س(ح"5!ة3"!**ة*!ع3،!*4*ذ!مه3!(ذ!(!س!ذ*35،3!،ه

(4!سم3!*هلو3،!3،أس!"!3لأ5ط+ك!!*ع"4حآج+338مء4ذ3

لاء4أ(5.033،حءهله!ط3ع9هم!+(!سلى8ح!س!8"فه*3("!،،ي؟!م4ة3

ذ!أ*ع3ج4ة3ص!*ج(*أ3(!س4!!س33*ةس!!لهأ6!ك53ظ*ة"4)544ع

"!ءح*!!!!س4.يمح93!س3ح!ث!سد6!س!سول!9!م4له!+!3حه*-

4*لا*ح0،4"3ج3!س3.4*4لأه*أل!صي!لوة!مه4ح4*عم*ةع4

س!*هس!3ألأ3؟ك!4ءثه!ه!427ء*ةأ34!سةي3!مه.ة3ئح،4!س7-ح

مء3!ملأ0،4،7ح،ل"3لهأ4!س*"5ذكه!8*!مم33(5!؟4!هل4-ع

"!هل!ىل!ن4.*ءه2*هة(!3!ص!خ!ه!ءس!34،33!صشح!س3.*ع

س!ط!،4(ء"!4!!طـه35هلوأ.ح!مآها،3!كه!س!073!"له!ول!،،

**53س!كة4..فى.كا!،.فى
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!"ملاطى،ول"!!"8،*770

4+!لحكا35امل!)"آ(4!ص*"!عذ3.".*هةلهأة*ه*4!ذة!م4(4لاح

!مول*5ذم!لىم3ء*له!طله!ة3،ذ*ه!4!."أهة*03يأ(!ه*!3ط

8آ44!س**ء،ء**!حلهأح*!*!م!س2ه3"أ"!ت!3ءثع!أس!ة*!؟3!ذ!سح

"4!مه*6!ة*(!*!ثا!!ص!سآه"4لألن"34ة3ألح،مجأكذ3ء؟4جكما.

44ح*03(4*ولء6عه!مل43873*،،.!س!لىة،،ص!كل!)!!*ح،ولص!3

4ك!له!6ء"س!ي4!ءه*حله!3!حلأ!*!ط"33ء2!ء044ة4اح!3،

ص!ح**ه*ص!4!4*ثه352.أهل4ءج!أث*.،كلأ+3"!*ط؟ه!،ء

3وله!*،3*!"!34هم3"4آ3*333!ل!خ)"ذ*!،.6ذذح4ح3م!ط"
"*هى!ص33*ءةءم!ثة*"4ء34+،41ع3ة3!س(ه!هل*!لك!م!طي!

"+7لمه*ءم4أ3ءله!34.،،،!3")8!مط"ء39!سلهأ!م4!س3ح2ه*!م

4ة3،ح*ذ!!ص4!!،3كلاة!م!م!ب"ذح+3!لا44!س*س!!سيول(*ءةآه
أط3ه!ي9،!5عطح*،3ح33،7حس!*وله*ص!ء444!صح*"ح!سأي-

!*!س!كآه+"7!س!3!هل4،7ثة4*غث*(!!!س6+4*!مه!س7!*9كه5ط!هل

67!ثغ!سهيه!مه!!*4!ص4"5لى17ع5لأ4؟ة*ة،،4آه*4،1*ولهم!لها

ذ*ول!!سدأ7+5(0(4!س3!س3ول1،لأ12"ذ3أ!6لماه33آه،*ه!م.

"،ه!"ه3!أ،ج،(حهمأه*(4*ع!+!س7!ص(4يح!ث240!حلأكم!ط

!د5ة*ة4صأذإح7.،،،،"030ة3ال!ع،ذ"ا4،7*ذ،كا"4!م-*هح

3!لك9ول*ص!ح!سأثه!)أكاح(5بم،س!ثي!د!،1"!م4!!لح"ه*!"-

ء5"*!!4"!ث!سع!ط!مح!!س3*هع**عظ!:*ح(ةط!صمز.د!ر!لم!ءطل!
ول+ةل*ثع!ه!كج3"اثح!ه!.،،،،!*أ!6حل!ه*(4ه"آ!ه!ح*!مه4

ولهله!*ولءس!خ!آهم!ط"ص!ذ،جلأولول7!هل3كهج"،ةح*3علأثاهط،

ل!ء،كا*ء3؟*ء2!ل!ث!،ـهك4آحأ"(4!س73ك!،طأكاولذ*ص!34!س.،،)

أآأ5مء*آس!.آهممس!عس!4(هكاحكث!0)84جلىس!3!،"4!(!ط،

3هولكط"*!+ئم9!سأء03آ،4!س!3094!صيأ3!ألماه4ط!7!م(!ط+م!

ح5!س!هلزآ!ث*!هله*!س+آ(!س3!*ء(4!كللاه"4493!7!س،ة4!*ج(3

-،ه*4!س3!س4-!ثك!*ح3ح4-!*4ين!س،4ح4--ح39ححآ!،13

!3(4!ملأةك!3!3!أ"!3!*ح4مة7آه4ة34!س953أهل*ح*(3!س!س+،!

!ا!8كمأط4،*ح،!5)،!*حح+هي4،آه"3ح4"ة(1،(4!م30،!م*!ل!

8(3!ذ*5آ4أ!ح!3ءللا(!4ةه!303لما!ص4د!سح*هلى!لا!ألأ

كمة"!ك4حءآح40"4س!لأ!لل!*ع3024ةص!شهاأه3323!!..

؟"!.**
"مهءم!!طيفتفلاج،9ى.نال!.4
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87ط+*ء!*ء*ه!!**.

48آ*إأ!كآ"8ح3ع!!!4،كه4،0!".!ل!4*ح!ح!23033*آ48

ي*ه**س!!سعص،*س!مهط)693أ*،*هذ4ذ+"يأة!7،!م!طةلها،ي

!فلأ3،حبم!!همل!3!م4"35ء3(30

(ءكأ"بى4،يط59!هل8!!(!ص4ح*ء*!ئ،8!لأم!ة8!مفلأ3،س!ح

ءلهأ4ذ3ح*!ح!ص*!ل"4!مبىآ3ء9حمهآ3!كلآ(1،!مه4*!*له!4*هم!"

"ح!8ءةمل7*!4غله!9*هط)*45"35+!م84!صط،لمه3،بمهأل!يك

كعنه3*ءةلإكا3ء"!سفكا!"،7ءحأ!س."4ن03ح43!ل!ةله-س!

ولة3،"3!أ4-3أبمرط!ص!8"ع،ة3"!م4،ط!م3!5؟ءم8!ط"*"

"طح!حك،!طئلا*ءله!خ!(ءم!!ذ!لهه!ه!،هم!لحكش(ع!4!ه!*!4،

ف!3،!س3"ه"*57ع4له!ح*3!س،*ح3!ا!ح".52ى04."ه*

ى!مم"40لما6ح!3*ء"طغ،،!*44!حث!ح3يأ-4!*!*447!8

عك!7ءمم!كاك!3ح"4ح!مه،!3(!هامل60!3"ح3أي،أ!مهأهلول33!سح!

!نثة!"أ!سم3ء*أهل4ع!م!،3ء.!هلأله!ط!*له!ءطله!4!مه!!س!4

(5*ة3!س،"4!سكا"لهل!60،4"ح!ط،حط"ثةله!4(ه3!م!طة3ء

حعاحلما!ح5!م!!(مل!هم3(0!طنى"3!لهاهآهص!ط"3+ك!لهأ4،!ت4

ص!لعهم!2ط)5،،!ي!م!!!34!س*!40*!4!ث،(4*"!حةمة4

"!!ل!"3له!!3،!!4"!(!س3هم!4فىطلهأ*ذ7!س33*له!كللأطة!
ط!باه*طع!لهأذة*4ذ*!مه33ح4ةعح!س،403.3ء(40ولهم!طول*

،4!!هل!4ه!ل3!م52؟هاةاك!س!!مل(اك!س4دأة"34،م!كث!س!ل!*أل

3،لأذهيول3ص!*ولآتز53آع،ول3حعء،4عطهء6ش4حة4

ولءط؟ص!!عأ،!9لهأءلأط!!ك!ص*هى!م40"*!ه!هءتم،!هم!"فىله!ط!ه

"4!س3!"!!س،"!ثةح!ث4ط"لها!ك3ءح3"كاكلاة!3ة4ول*مءطله!!س!ص،

46لة."!سأكا6111!س،ةح7ح؟ة+4ة3،!3لل!"!*!م!ل*آه-*لما

*!ل!حكه!!ثأل!!س4!هل++"44!س!ث!4!3"!م،!!3*33ء*،4ع
*53!م،3ح!كع3!،"+،3آه.!!لأ*ك!حلهأ!ء*!س،ح!ىآيأط!م

.!!صال43*عط4له!ذ3لأأ*ء!م!ة*كهآ*س!"5!خ!س!*""8(!!س*

س!ط38ع+!3ل3ء39!3!4ة3حس4(ط!س"،"!ف!ك3(*ع+4آى

!ح،10،،+4!سسا6لىح،3،كلأ.!6لو*ا!س33يه3!ة6!م5!س*!هل

ء!أملا4*ةآ3ء*4ة5لهلا5كأ4،"!ص!3،اذ!ه"كاذ،س!ع!ك!ص.

آ8ءط"ثه3!اتولءس!334ه*ح44ء6!مه!93ح!3!18!!3ه*،!ك،!*4

!ه!ل!+5آ"طح3ءآ*ة3+!سا!س3.،،*،،!ول5!كح3.3ةع!5ء*ـه

*!هوبمه!كا4.!فذ.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


"72
المسلمينامبراطوريةومؤسصالإسلامىس-طأاسررهمؤ!. محمد

له!جآطيله*ه+!38.*"لمل79

*م!ط9568+ح4533ءىس!*ء،!ز!*4آ!**5!*ه*

ولءط4!لما،4،ةحس!!له!3!.*ص!134(ذ*5(!لماكهذى!س!أهل*ء3

،4!س"،ط!.أمه!*!ص4!*!سةع*أم406**امل*(هئ(4ح!مم!طله!لأ08ظ

"آبهم4ح*3*،!آحكا4!س!7ءلأكللهأ!4!س*؟،،*،،أل!ب،ع

3!س*كلأ*مهءلما3!ه!!س33*س!!ع473(لاعكاذ!3!م.مأ4!*3!ص!6ذ*!

!هء4!هل"4ة*!3!ح44لهأ!كلاس!**ه!ح.3(!هع!34!!ك،13+7

!"ه*ه("لل!،ل!هلأ"4!مه!ث.!صلمهكط3ح3ه3ى84!3!مهحالأثه!

!8"!سله!4""له!*:3403"3لو،:آلوه!كأل3.ك!4يح3ع!302

ى04:س!4لها،هم!!34آى3!ألهللك!دء70*،*!س3لا7*ءآ!س!

**!!م،:آ2ه،اءحنكا"!أث!4"7،*ه4ة33!س7ح!،!سء"ثملم!4
*ج.،،،!م!*ه"ط!س*،!4!!3طعكن."3ح4عح!س33033طء-لي"

4!ك59ة3!سلح"ا،،خ!ني*ح3مهح"أ(له!فىء432،ء3!ح،5،!*4

25*!ل4ذ37ع!3*هىه؟675اثأىل!هكه!عط*ه*ء3!صهث*!ه*!

!لا4!ولح!33أ*،"4!"ةءيا(!س6!ك4+هى404د4لالس!*ذ!43

4يكاأله!ةح7!مم،3ال!ههال!ااحةح63!س+"أد4ءآلما!كا*أس!!س5،أذ"اكل!!م

،،!حح،!ث!4لهأ،،ححأس!-*ه!أ5633*40*4!ص53ل4ء*ص!س!كأيس!44

4حطممم"ؤآهم!ن44،"ه!ملأ4له!فى!6حذاح7!م44*لح!ه!س!كح3

3ء*!*أل.*ن+!ق،!س3حك!3!س"35ال!!أهلطح2ء3!م،طع*.

،،ول4.!*س!34+ث!ع+6"!لم!هي"4هس!*!ع،38"*(5(طح*،

ل!سة8!!مهلى5!4ط!ل340!ي!س*ء(*لمه(4ع+،يأ4!س76*،"اث،4

55لهأ4!*حكاح،"*جح4،اولولح33!حهل4لثهفط5،ء!س3ء!س4.،،1

،،"،!الهأ!13+!كح73ةه*(ء!اله!7!4آ!!!أه.أةةه*3كاله!!3ةح!كه*3

ء!أحل!أ!!ح،هم!آةهمأ4ولهح!*3!د3علحاس!+،ا!س*كل!4ح3ح4467وله

*!حل7ج3أهلء!س*!هل!3!(!سءيأ*ة،4!هلة*!+!349!ي3*2"4ح!هل!3"4،

35د،!44ح673،)س!ة!)"لمهء4(*!!كح3!هل!هك!سح*4ء(ولذ

!ثح!!كج*،هم!4!(،4هثوللأ!!س3له!34ء6!ك(!ثح*+3ة!ه!،0304،

لما6!،4!ت3له!+3جط!7ةأأكاح23،مذلماح2.35ة2ءى4،خع35!سلى

4!صلملهء!4كا3ة*!أ!4ع!ه!!اأ(5س!ول"،!ثح4ة3؟".*"ةسأشهح

ط؟!ا!!سع3!!س4.3ءذ6+4!مه*!ث!لك3!ي!!!مه3*ةدحول!(،4!س

!ب!م!204،!!+!ك،!ث!س!ية4!!ه!35!س3ول!هه*3!+*!ك!7ءآ

**53حةء!سملأتن!.؟ح*.*".4أ"،4.؟!أأ4.

http://www.al-maktabeh.com



الخامسا!صل

08ط83!لء!وله+.!ث!!

03أولفى!!411!ةجلا!ةلهأ!سككا!7ةنجذ*!آ".هثهم(4آ033لما33ع،2ه2

ةط340!س(3الال!م"4!س*!!3(4!آلهىهآلى!،31اله!.!،أ!ك5!،أج

!ث03ح3!*4ل!لك5لها3"ذ(!(4ج!ه!هك!س3ى3"كا62اعة*!*ة3-ث

حا!43،3!ك!سيأثه!*حكلأ5آ،ال،!3م6أحةح!ممج،*ط!4(4!ك3!س-

هم3!محط4!ىل"ه*3ح،!أ!)8ة،!هم!ء3ء"ط!س"5،+*"(4!مه3

ء3!اع3،ن!يهم!ح3ل!ء+ع!فآ5ع"ءه3عح8لمي،ع.8!ي!ل،كل"،!لا،5

،4عهك!ل!.لإكا+4عةف!ث،ء*أل*-5خ034ة!!امك\3ء3"60!

م!ول(ش"!ص،!ص!8243!عك!"03،،!3!ثذ9،!*4"4!ص3!ولآس!3ط

هم41،!سة(كه!ط3ة3ولز3!س4همل!،،7!نامل3ألء*43(3ذطذ*!،؟ط!(

،8ن04!**ح6.4أل"أهل4(4ح3"034*ة*هح!ي!*4!*4يأ4ح

3ء*8آلأ6لا!أدأ!صءلهأ4،!لاجح3!س!س(ع!ع4ة3نا430*ح"*لهأ4ح"!ملورأ5

52!مه4"ة65أ!ةلهألاسأة3*48آ"آه*ع.،،*

*363ء+!س"آ!4ع*ه".ح!س3لىحاولهول3"آ(4!صع!خهغ)"3،(له!

،5115"!!صة3،،.!ثع3حلأ3،حذله!ة3(؟"امل،ح3!س7ح3+،*ذ3!اجح3!(-

13ذ"4،آ!سللأ5*)ذ!)ز!3ملهأ+4ط!مي،37حم4!هل!ههيهه!3،"*-

4ي3ز(!!له!م3!مح3(ولص!"2ه344(0*!ص!س!هل!ذطز(4(لأ

+!(حح"ه"3ثهكأ34ا!!سأل!"عح"،1،آ33*!!س33ز،4هث((4!م

3أ!ه*ح35+احلهألها44ة*،(4+م!ا!ح+ألو!3"!"!كل4"م!ة*.

(4!أمه+ح!*اص!!س*هأع:"ةة8!س!لآ40ة"6ز!"4،4+(+540"أثا

4!س53م)6!لماممدآهذ*آه3!هه!ص4ا!ذ*،ءذ(3!ل!سع!حة!ذه3*ه!س4،

ح!ساح*54ط،"ك!363!*!س7!أ.3ب!س!4(40((لهاهح3!س*ذ7س!،س!ثع3

*!ح"ع"،!ص1م!ك3+ا،ح!!س4كا7لوء43*+!م!ل4ذ*3!س،مب"!033!3!لك

آ4ج7++ة*،،+ذلوح2ا6!ك!*87!س5ءح!صأهل36ا!س!،83*جا6+3-ذ

له!ع3كه.+54هولا7*ة3!!ساهم!!سا!)*!سل!سةآ4ح8.كا7!ث*ة7ء

4"3ثأ*س!!ة"ح.،!ة*31لأ3ة!ص5ة4453"ع53!*،لأ4ع!سه*9ءيفذ-

صأةء!ألآه6!4"خ4غة5"الهأ؟!ح!)"ل*ةص!اح!33ءذب،ثا"3).ج12-

0*هة!0،644ة903كلألأ!)أ4!س3س!لى!حاةكه!3أ9ع3ح!س"*!سأي4!أ!

لأ4!س"359أ"!س(،3+453*ولأ.ة01،5ولة"4!كآ1ا!!"لأ6"!3-

ع!ثه53لأ3!صةط!!ث-آه*!م4ة،!!لكل!ح.ل،،مأحكلأا!!*ة"40لما6(

حه!منح؟*ة*!"ث!أهل35*هذ(!احكلأ!34ة!س4!ح4!!ك5،*س!5

*مكالأ،ى*
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،سلأتر!"!وللهطهـث!ول*له!".8"

04لو*(ءوله33،(*ء!آح4430،آحع!ح4("لأملاص!ذآ1،ع

ا!(ء،لهأذ!*4لما+خ*ي!لمهلمه"367\3ع*يأذ33ح3،ا!!ئ3"4!سعمىهىل،

ةآ335!ث7آ4حأ!"!مل(!ث.،،!مب،،3،7،*ح3،ياذآة*حيم3+4

نةيس!+*1علأ3حثهـمهـ"!كلك!أء30+33ع!ه!ا!اد4،،ا"3(،أ!!س7"ة!4(

"3ء4لو!م!ص!6ظءهأة!ط!سلهأ4ة3*ء3!*،أ!ا،!ص!كأولهح4ول5(
9304م!حول5ام!طلأ،به!ة4!لماهث!(أل!(4!مه*!مآه*حط،-كالأ

5س!لهأفهة4"4ع4!أهع30،،،اةكلأ،،ا(4!سع+،لأ*437أك!!4

مء3!!س4(4!هلممبء3!لال؟!3!حا"4!س33ءآعحأ!!س*ح4لا9(!صة3

،أ4!س*لا(ءآ،آ2هكا!ح!67ذوله33لأأس!!س3ز**4ح!،،*ه

"4ه*3هع7!م*7!**7"5لا53ة3مأأ،،.ولهكل!"4!سة*آال(همل!ث"

8،0410،8!!من!سح!س!*3لالز3!*ذ"ص!حلع"!،هكة*ح3!،*36،!م

،،نجدء*4ءنىه*،،،3آ+"!ص4!3"ذثهلأ133ش(ط(طح!*ذ4(*ص!

ذ"*93!سور3مههم!،ألهألأة"ذك!ذل4،7ح!ثح5س!لأ!مآ5*8!هلم5!333كاذ!س

له4!الهأ!م!سج!أح52ثعلأج32،ولآ!نولةل!سة831ا!5آة*3"ح3،7لمه3طلهة3

اجم،!سلك!لأحة3أ6،ء024!سيأ333!س9ولعالاول3لأ4آ.!ك+،!سول!!ث!ولة34

(1،ح!ع37!س35!س)آ(لأة5*5آأ33!أم!0،،"آ"!س4!ل3!س-

3ح3اج4آ4ح*ء3!!حاءهآ*!أس!3،!أ!!،آ3!!هل،كأ4457+!ل

لما33!صا3!+ذ!،+!مل!س33"4ح5ءة!34!!ص3ءس!3س!كاةلمهلاألهاحولة،3

ع*91!لها!!م3،كل!!س،أةثثلأ*!ل!أعح!س!سة!ك!سطلأ!م3!*هم!:!*5!7!س،ح!

آ4ذ3امل*!فء(4ء3حأل!40حة،س!76عللأ3!ث3حةلمو4حل!لمة*

س!*س!كأ43.،،"3لو*!5طيأ03!هل\340ص!ك!س!ذاس!لأ*54،مذة3،،

!س4أ،،طح!س33هم!ث!سآث!"*!*ذ(4حة3!سفى33،غ"*4آةذ3+!ل!ث3-ظ

*ع33\\34ة!سطح87آح!سطم1،،.*هم!4(،،!3عه2آ4!س!ا*لم!-س!

أةك!س!!ص33،ذله!"ذ1،كا!سح4لما!،ولول،5!ا(!س*"4!صث!يأ*له!(ط!للها

!4*!ه*ة3ط"4حهه!0340*هم!4*ء*"3)!"ط!س"6ز(1،!س7

27"اكلأس!ذ،س!كا(ء*أ5.ى044!م!3!سي!،ح4!مل!()!!سة34!س!7م3

!*444!لهاعلأص!34ءكلأز!4ة**!س33ي57!س4(س!3!ط!سة33ذ!4("

3*54!كلألا34!ا،3ح"لما3ءذلماه*س!أ!ه!"لو*"3)!*ج*آ.،،اا
،،+4!سد5ذ3ءم،4!س*ءثا*6!أ3ءحط*ع4(س!لو*(440ح!م

\"4ح*!ل43لما3ح+4!س3!44!س*53+،!ز6آلحله!67!س4ثم7!مظ!13

**5م!"!سكأ.ة.،،اك!0!ط7أأ.أ!س4!ن.

.،)س!"*).ة5411.نة.
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*كاطآ!!م!هأ!مله*!*لكى!ء.

ب!ح*لهأه+ح43آحة43!33(!ك،44!م"طع!ك3الماه!ا4!اه***!ح3

ـه(!لولة(،!*4!4ي!3*ع39*ة(4ع!لك33!له!ة!؟"4(4ه*!4

(4!صأل34الهاه4م!ح!!اا34*فكامء5ة!،"4!س3!الص*5(

ع!ساةع!كحم!!ك3!ذحة334؟4كأذحيمهعز4ةاع4ء!ك!ملةء33ذ7!س("

(4مج4أ!أح6،،،4*(44ع7"أااح7*ح*هس!!م8*ءمهم!4حع(ه

4آ44،آ**م!،ثا"3طعح.،،*43،ل!آ*ص!لا!*!*"!منلأى+س!3"هة

+ح6حح!"!م*53ع+ا84!*ه*لملا"8"!ولة935كاأس!!م(!ص3
4ءحطح4ء"!م!ةاآأ،؟1ة+*4،!3ى6كاةه!3!ل"!3ط3،،ط3

"*4،4ح2ء!ح!مكعا2!ءذ2ءألح؟0،4ة!اك44.حا!!لحكم!هم!53،

نلأ3خمام!،لة3-3*ه!!ص!ةدأ!*ه25ن!أ"،!ض*ءة،"40*!س*!3ع4

*زلكمة!"3094ع!هل8!*440!ثك4ه*4!هل3ح!4730،كا!هة3-

كع!له!!!س4قيأ!س34ة*،لماله!لمم!*08ا3،34*ح*(آه؟4!مه*ه*ة!م."،

ه*"!،ح!مزو،.م!مة8مللضمطم!-
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الد!مادد!ىالفول

-الاضطهادبداية-وبنتههاقريشسخصيثيرالمتزايدمحمدنجاحثي83

-للاسلا!جددمتحولون-للأكانطلبايهاجرونالنبيصحابةبعض

مؤقتابتعاد-وخديجةطالبأبيموت-ضذهعصبةتكؤنقريش

تحؤل-حماسااكثرطابعااتخذتالتيودعوتهعودته-مكةعن

.الاسلامإلى،الكعبةلزيارةمكةإلىالقادمين()المنورةالمدينةبعفأهل

دعوتهنشرفيالنبيحماسةبسببقريشزعماءمخاوفثارتأخيرأ

تلك-لهعقهحمايةولولا،أتباعهعددفيالواضحةالمضطردةالزيادةوبسبب

قريشزعماءراحلقد.لهالمعارضينمكرضحيةشكبلالوقع-القويةالحماية

،خطيرةبدعاآبائهمدينفيأحدثالذيأخيهابنعنللتخقيطالبأبايحثون

يكفجعلهفيينجحلمإذابهعلاقاتهمبقطع(طالبأباهددوا)آيوهددوه

أنهحتىقويةطالبأبيعلىقريشرجالاتضغوطكانتلقد،يقولهعما

سيحيقالذيالخطرلهمبينادعوتهتركعلى!ه(محمد:)المقصودقريبهحمث

أكدالمتحمسالرسوللكن.طريقهفيالمضيعلىأصرهوإنوبصحابتهبه

تركه،ماالأمرهذاليتركيسارهفيوالقمريمينهفيالشصسوضعوالوأنهملعمه

!!بعليهيلحولمتركهالإصرارمنالقدرهذاعلىطالبأبورآهفلماح.84

هذا،بوعدهطالبأبوالتزموقد،أعدائهكلضدجانبهإلىبالوقوفوعده

:)أينفسههوأنهعلىواضحدليلهناكليسلكن،منيتهوافتهحتى

الجديد.الدين!!تحؤلقد(طالبألمجو

إلىلجأت،والدهاءبالمكرولابالكلماتلمغيتهاتصللنأنهاقريشرأتولما

أخيرايعودوالمالآنباعهؤلاءأنلدرجةأتباعهاضطهادفيقريشبدأتلاقد.المحف

لاممنلبعضهم!ومحمدسححوقد،أذىمنبهميلحقمانتيجةهمكةفيآهمنين

مكة.غيرمكانأقيفيإليهيلجأونملجأعنالبحثفي،لهالحمايةتييئةفينهيلزص
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إلى-وزوجهامجتاي!محمدابنةبينهممنكان-عشرستةهاجرفقدوبالتالي

وصلحتىمتتاليةجماعاتفيهاجرواآخرونذلكبعدوتبعهم.الحبشة

لهن.وأطفا،امرأة18ورجلا83عددهم

قاطع-بشكل-ورففطيبةمعاملة()النجاشيالحبشةملكعاملهموقا-

لهذاأشارقدالنبييكونوربما.بتسقمهمطالبواالذينقريشلمبعوثيتسليمهم

التالية:الآيةفيالاختياريالمنفى

الآيخرةؤلأخرخ!ننةالذثيافينئبوئتفئمطبفوافانجغل!هنالقهفيفانجرواؤاتذينهـ!

(4:ا)النحل.مهـهبميغففونكائوانؤأكبر

التيالمجموعةبرؤيةسعيدأ!عومحمدكانبعثتهمنالسادسالعاموفي--!.85

بالشجاعة،يتميزرجلوهوحمزهعمهبإسلامعودهااشتدوقد،برممالتهآمنت

موقفةوقفأنلهسبققدوكان،مكةمجتمعفيمكانةيقللارجلوهووعمر

ودعوته.النبيضدواضحآ

تتخذفراحت،جديدمنغضبها.نيرانوأخجقريشسخطمنهذازادوقد

.أسلمواالذيناضطهادمنبمزيدأخطرإجراءات

تدبيرها،يرادالتيالقضيةازدهارإلىيؤذيماعادةالاضطهادلأنلكن

وازدادقريشقحتتقبلذيعنانتشارالإسلامإلىالاضطهادهذاأدىفقد

التيالمطلبعبدأسرةخاصةالهاشميينضدجاءحلففيودخلت،تآمرها

منأحديتزوجألاعلىقريشاتفقتلقد.الذعىدينأفرادهامنكبيرعدداتبع

يتاجرواوألا،قريشنساءمنهاشمبنيمنأحديتزوجولاهاشمبنينساء

الكعبة.فيووضعوهالعهدهذاكتبواأكثرموثوقيةالحلفهذاولإعطاء،معهم

منواح!عدامط-هاشمبنو:الحلفهذابعدقريشقبيلةانقسمتوقد

بقيادةالآخرالحزبأووالآخرودن،ناحيةفيلبصاإأبيبقيادة-محمدأعمام

.سفيانأبي
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227الادسا!صل

لقد.طالبأبيحياةفيتأثيرذايكنلمالحلفهذافإنحالأيةوعلى

ابنعنمكة(حكومة:)النصمكةزعماءيترأسكانالذيالقويالعمع!ا!

منالسابعةالسنةنهايةفيطالبأبوماتوأيخرأ.أعداقخططضد،أيخه

خقدالذيخديجةمحمدد!فقلائلبأيامموتهوبعد،المحمديةالبعثة!.86

يكملفلمالنساءأما،كثيرونالكاملينالرجالأقعنعبرأنهيذكرإذ!!اها

،عمرانابنةومريمفرعونامرأةوآسية،فاطمةوابنتهخديجةزوجتهسوىمنهم

.(!)موسىأخت

له،امتنانهعنويعبر،لهطالبأبيرعايةعنيعبركانالنبيأنورغم

الآتية:للآيةبعفالمفسرينبتفسيرأخذناإذاأنناإلآ

بغل!بمنفرنجىأوييكائواؤتؤبئضثئريميني!ئتغفرواأنآقنئواؤاتذينبلتبىكانفاا!،

(113:)التوبة.لأبمائججييمأمئخابئأنفئمنهئمتبينفا

لنالإلضح،طالبأباعمهبذلكيقصدأنه-التفسيرهذاأي-يعنيوالذي

فهذه.إليهيدعوالذيبالدينصارمشديداممانمنالنبيصدرفييعتملما

وألغيحتضروهوعمهعلىمرلأنهلنبيهاللهبهاأوحىالبعضيقولفيماالآية

بشرحومسلمالبخاريفيوردتكما،خديجةفضلفيالواردةالأحاديثنصيليفيما(ة؟ت)

:النووي

هشامعنعبدةأخبرنامحمدحدثني.عنهااللهرضيوفضلهاخديجةبسزالنبيتزويجباب

سمعت:يقولعنهاللهرضيعلتاسمعت:قالجعفربناللهعبدسمعت:قالأبيهعنعروةابن

جصربناللهعبدسمعت:قالأبيهعنهشامعنعبدةأخبرناصدقةحدثخي:يقول!تههاللهرسول

بنسعيدحدثناخديجةنسائهاوخيرمريمص!فائها:قال!رالنبيعنعضهماللهرضيعليئعن

امرآةعلىغرتماقالتعنهااللهرضيةمث!ئاععنأبيهعنهثمامإلىكتبقال.الليثحدثناعفير

يبشرهاأناللهوأمرةيذكرهاأسمعهكنتلمايتزوجخيأنقبلهلكتخديجةعلىغرتما!صثحللني

سعيدابنقتيبة.حدثنايسعهنمامنهاخلائلهافيفيهديالشاةليذبحكانوإدت.قصب!تببيت

غرتما:قالتعنهااللهرضىعائثةعنأديهعنعروةدنم:عنحمنل!ت.: كحسااعبدحميدحدلحا

بثا،ثبعدهاوتزوجفي:قالتيهيمايا%ياهااللهرسولذكاصكثردمنخرر!ج!تيعلىتنرماةأ!ـهاعلى

بم!س!عحدثني.قصمبمنالجنةفيببيتهايثصأنأسما،ماعليهجبريلأض!!جوعزربه5أ!هـهءسنين

قال!=عنهااللهرضيعائشةعنأب!عنهثمامعنحفصرحدثخاأبيحدثناحسنبن!د
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اللهأمامموقفهتبريرفيسببآلتكون(اللهإلآإلهلا)المقصودكلمةيقولأنعليه

بأنهوعدهمحمدأفإنحالأيةوعلى.كاملأرفصآرففذلكطالبأبالكن

يكثر"!ننالنبيكانولكنرأيتهـاوما،خديجةعلىماغرت!النبينساءمنأحدعلىتماض:-

يكنلمكأنهلهقدتنربما،خديجةصدائقفييبعثهاثمأعضاءائقطععثمألشاةذبحوربماهاكمذ

يحعىحدثنامسددحدثنا.ولدمنهاليوكان،وكانتكانتانها:فيقولخديجةإلاامرأةالدنيافي

نعم:قالخديجة!النبيبشرعنهمااللهرضيأوفىأبيبناللهلعبدقلت:قالاسماعيلعن

غمارةعنفضيلبنمحمدحدثناسعيدابنقتيبةحدثضا.ولانصبفيهلاصخبقصبمنببيت

خديجةهذهاللهيارسولفقال!قئالنبيجبريل؟لى:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنزرعةأبيعن

ويشرهاومنيربهامنالسلامعليهافاترأ6شكهيفإذا،شرابأوطعامأوإدامفيهإناءمعهاأتتقد

مسهربنعليأخبرناخليلبناسماعيلوقال.نصبولافيهصخبلاقصبمنالجنةفيببيت

علىخديجةأختخويلدبنتهالةاستأذنت:قالتعنهااللهرضيعائشةعنأبيهعنهامعن

منتذكرمافقلتفغرتقالتهالةاللهمفقاللذلكفارتاعخديجةاستئذانفعرف!"اللهرسول

منها.خيرأاللهأبدلكقدالدهرفيهلكتالشدقينحمراءتريثرعجائزمنعجوز

:الخوويبشرحمسلمصحيحشيوردمايليوفيما

خديجة(فضائل)باب

إلىوكيعوأشار،خويلدبنتخديجةنسائهاوخير،عمرانبنتمريمنسائها"خير:!يهقوله

يأالأرضنساءجميعبهالمرادوأننسائهافيالضميرتفسيرالاشارةبهذهوكيعأراد،والأرضالسماء

فيالأرضنساءخيرمنهماواحدةكلأنمعناهأنوالأظهرالنساءمنوالأرضالسماءبينمنكل

نساءخيرمنأنهماالمرادأنويحتمل:القاضيقالعنهفمسكوتبينهماالتفضيلوأما.عصرها

بنتمريمغيرالنساءمنيكملولمكثيرالرجالمن)كمل:!يىقوله.الأولوالصحيحالأرض

الكسرمشهوراتلغاتثلاثوكسرهاوضمهاالميمبافضحكمليقال"فرعونامرأةوآسيةعمران

والجمهور،ومريمآسيةونبوةالنساءبضبوةيقولمنبهيستدلالحديثهذا:القاضيقالضعيف

تمامعلىتطلقالكمالولفظةتعالىاللهأولياءمنووليتانصديقتانهمابلنبيتينليستاأنهماعلى

القاضي:قالوالتقوىالبروخصالالفضائلجميعفيالشناهيهناوالمرادبابهفيوتخاهيهالشيء

مذهمنيشاركهماأنيمتنعلموليشانقلناوإن.بهمايلحقلاغيرهماأنشكفلإنبيتانهماقلنافإن

جماعةنقلودضعيفغريببنبوتهماالقولمننقلهالذيوهذا،القاضيكلامهذاغيرهماالأمة

كفضلالنساءعلىعائشة"وفضل:وسلمعليهاللهصلىقوله.أعلمواللهعدمهاعلىالاجماع

أفضلاللحمفثريدالمرقمنل!أطعامكلمنالثريدأزمعناهالعلماءقال"الطعامسائرعلىالثريد

وسهولةمنهوالشبعنفعهبالفضيلةوالمراد،مرقهمنأفضلفيهلحممالاوثريدتريد3بامرقةمن

منآفضلفهوذلكوغيرهمسرعةهمنهكفايتهأخذمنالانسانوتمكنتناولهوتيسرواحتذاذبهمساغه

يد=اكفضلفىبطدةزائا-النساءعلىعائشةوؤضلالأطعمةساثومن.كلهقالى
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اللهأنتفيدها!ذالآنفوالآية،ذلكصتبالكفاللهيأمرهأنإلىلهعوسب

له.الاستغفارعنمنعه

--أمهلقبرالرسولزيارةبمناسبةنزلتالآيةهذهإنيقولونآخرونوهناك

قبرعندواقفا!اسابيف،ب،هنا.شرةب!ةس!ممم4!تفبعد-كافرةام!سيأكانتالشصب

فيلييأذنأنربي"سألتةيقولوهوسالتدموعهإنيقالوالدتهح.87

فيالجنائزوبابحنبلبنأحمدمسندراجع"...ليفأذنمحمدأمقبرزيارة

يطلقجعلهمماواحدعامفيخديجةوزوجتهعمهالنبيفقدلقد.)!ي(الترمذي

.الأحزانعاماسمالعامهذاعلىذلكبعد

الذينأعدائهلهجوم-الآن-عرضهلهحايممنليسالذيالنبيأصبحلقد

بهاوالآتيالمهلكةلدحفالهرطقةدكحمجيوفكثفوا،المتاحةالفرصةيضئعوالم

المرادأنلاحضمالوآسيةمريمعلىبتئضيلهاحي!سصتهذافيوليسالأطعمةمنغيرهعلى=

اللهرسوليا:فقال!خالنبيجبريلأتى:قالهريرةأبي"عن:قوله.الأمةهذهنساءعلىتتضيلها

ربهامنم3الساعليهافاقرأأتتكهيفإذا.لهمص!ابأوطعامأوادامفيهإناءمعهاأتشكقدخديجةعذه

الصحابةمراسيلمنالحديثهذا"نصبولافيهصخبلاقصبمنالجنةفيببيتوبشرهاهمنيو

يدركلميرةصأبالأنالاسفرائنيإسحقأبوالأستاذفيهوخالفسبقكماالجماهيرعندحجةومو

سماعههناهريرةأبويذكرولمصحابيمنأوتجئيهخالنبيمنسمعهأنهعلىمحمولفهوخديجةأيام

عليهافاقرأوصلتكأيأتتكهيفإذا:وقولهإليكتوجهتمعناهأتشكقدأولا:وقولهالنبيئب!من

قالقصبمنببيت:وقولهعنهااللهضضيخدجضظاكسهـدشضائلوححذهعليهاسلمآقيا"سسا،

قال.بالجوهرمنومذهبمنقصبوقيلالمنيفكالخصس!المجوفاللؤلؤقصببهالمرادالعلماءجمهور

جاءوقد.قصبمجوفلكلولقال:قالواين!تجوفيمنهاستطالماالجوهرمنالقصباللغة،!عأ

القصر.هنابالبيتالمرادوغيره:الخطابيقالهفةتججوعوفولمحياةلؤلؤةمنببيتمشراالحديثفي

شيهويقال.والتعبالمشقةوالنصبعفت!ىلاامحتطتالصووهووالخاءالصادفبئتحالصخبأما5

والفتحنوافىكالحزنوغيرهالقاضيحكاهمانلغتوبفتحهماالصادواسكانالنونبضم!ب

-.أ:أ
عائشة"عن:لهقو.أعياإذاوكسرالصادأخونابتتحلج!لالصبوقدانالزجطدوبهثصحوضس!

قجلكانا!!العقدقبلىلابهايدخكأنقبلشعخي،أثسفبثا،ثيتزوجنيأتقبليت!دختص!حكاستظ

الصديخنهة.كيوخليلةجميعصدائضهاأيكأأ،ئليا((إد"يهدييا:قوله.نصفوشةبفصأسد

اك!ج!(أ!اشهاالاحكا!ب.إتخرجعحصلتشخحياءحببأذإلىإشارةفيثاحبجا(("رزقت:صتث

.()اكسجمبتحقيدرر!لإسنادأ(ء؟ت)
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ركوأفى،قائدهمرايةعنتخليهمأملعلىصحابتهوبعفرعليهانيضس!حملاو

،الصراعمسرحعنمؤقتةابتعادههيالوحيدةالنجاةفرصةأن!فهمحمد

ذإ.مكةمنالشرقإلىميلاستينبعدعلىقريةوهي،الطائفإلىفانسحب

مكثهفإنحالأيةوتلى.مؤقتاملجأكرمهلهأقاحالعباساسمهعمفيهالهكان

فيبجسارةووقف،مكةإلىفعاد،فيهادعوتهوفشلتيطللمالطائففي

بإنجيلودعاالعتيقالبيتهذالزيارةالقادمينجموعبينالكعبةحرم

برسالتهفآمن،الجموعبين(الكريمالقرآنوالمقصودالإسلامبشارة)أولإسلاما

كانتالتي()المنؤرةالمدينةأهلمنستةبينهممنكان،آخرعددأخرىمرة

إلىآمنواممنيثربأهلعادوعندمايثربالوقتذلكفيتسقى.،!.88

دينهم-بلاحد-يمخدونوبدأواللإسلامتحولهمقصةيقصتونبدأوابلدهم

نبيئهم.وممتدحونالجديد

ومقد()المنؤرة.المدينةفيبقيةشهرةمحمدحققأنإلىهذاأدىوقد

نجاحاتحقيقهإلىأخرىأحداثأيمنأكثرأدتلأحداثامنلسلسلةالطريق

مكةفيموقفهتدعيمعلىعملثفسهالوقتوفي،العربيةالجزيرةشبهفينهائيا

زمعهبنتسودةمنتزوجيسيرةبفترةوبعدها،بكرأبيابنةعائشةمنبزواجه

ودفاعهمالهرعايتهماضمنمماالرئيسيينجماعتهرجالمناثنينصاهروبذا

.(إليهيدعوالذيدينه)المقصودقضيتهعن
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ملأ8!!ميه.!ف!!ولط+ه*لافى

طع"+لاح!لا"ي".

!ءكخصصكل8عح!!ه!!كا!ء،!مء+ءلمء4ة!هطه8ء++،ي"!!ي!ثف!!ض
-يكح!ععع!"ثهه!حءحيكهس05،44"-3عثهمكلهء!كلمهكل4ي!للأه!كعلا،ع،"ش

*د-وللمكأ*لهلأحي"!،9-+مل!حملكهغ".لوء!كلءعه!هيم!ه!ءكحض3ح!زن
ىة!جلمء*5ء!ممهحزمحزكاله-"9"ووء358ء!ج+بم*مح!ع4+هك!
ىقءححء-*ء،ىدمك!!جىى!احملو!ث!لم،عكحهجح!4ىءهك-هك!عكل44"

!.إ!.ر!حك53كلثمء!كغم!ممك.م!،صى"ه!

+"ىءله!!،2ءآ4ح،35"إللأله!!،35،ية!ف!ف*!!ثكع!405-

اي*احح3،(0ط!ح"4!س43(ذ"(4!مش3ذ*!مذ*!س3!م!!ك!لآءكهذث!

4ة1،5كللا33،كهلهأ+،!س*:أ!4لاأ!س!!ه!43لأ4!ص2!س!الم3ه!ح!!!م4!س!4

*!س*02(4عس!كا!ةمآهول43،س!35ة!*44لا4مةلأأ5(س!لأ*س!

لهم3دأ4!س95؟7!س3أ!اآع70حلهأ*هذلهأس!همةلأا3،ح*لم!،س!ول"!همم!40

!!ص4ألهاه*4406ول64ا!م33!ث4(4كطذم!*ةيأ4+*!س2!أ،!ص*ة

+ة3ولأةلأ(4،0حالي!!انح!صآه4ة3ه"3.9(*س!*ه!طكأ!س4!!س!ة

*!س*ءم"طكل!"3ذ6له!3،ض!"!ك5،،!س(ة!م4!."لما+!،هم!4أ!8

لأ+!*4*هذط3*له!"ط!س+،3هـهلاع5*3ول!8*آ!!!!اح3(آ4ح

غ!هل3اة،آ3ة**5*!له!ة5*3طمم!"!3*!ط*ة!"18،ط!م3هم!،ذ!ة5"

4(آه3أعله!لإآ4ح33،ول!44ط3!ا(ذكلأثهمةلاا!*ذ*ح(!حول!ء"!س،،

ل!ع"83أ3!صول"لأح3!س4!م4"ا،لهأه*"3!س7!"ا!لما*ه4!همأ(ه

4!ص3"3.لا334!س83!سلهألا38!م!،"!س43!43هص!ول*4.أل3!سآ*ا6(2ث!لهأة4

!ا!املء3!،!س6،له!4!م4يص!*!لالأ!3لأاكأ4ةلألم!433!ل4!ذ3*!س)!.

ةم7!سم38*9ال!ء3حع!*ةكاولط"3ثههج(،+9س!كأ4-ص!كأذل!!م!*ه0812

!*32!3،1،!س3"3!س93!ل!!امأ*س!453!ههذطحا3م35*!ع(!س3*أل3

45ح4+":!س3ا4،له!هكاتلاهم!آولخ*ة360(42ءالح4ة*ال3!سأ4*لأآ!ذلاا

فىمع*6743،!س33ذ3!حأيأ!ذفلاا933!!3!ص)8لأئأهول33!س.!لم!4

43!س!4(لهأ*ح3ءع!3*2،ص!الأ*هكأ2ع!*ةس!6ة!همةلأ*ذ4!(!ص4ك!كا

(طع93ء5لا!سح!82ء9903"(ذه*،33!*ظأأللا33لما3ح44ةكه

لما*اخع،.،"4!(آذ(4!سلأ43ءالما4كا!سله!44ع3!لا-!!!لة*32

4!*فكا*ه33أ!4!مه!!*4،ء*4(!ث!هلثهه*ه*4،3أح؟(،

132

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسلص!تاطورلة!اسرهم!والإسا،ميالدص!لسصرو!ؤج!جتهتمحمد

!4سلا2!ئءع*5*!6،1!ي"*م!

لأحهمأ!ا!س675أأ".ل*ه"اكل!3ةول9ةلمه34!أةقه!س"4!س2،أ+ذ3ج.،،كا!لأ

ألمة!!ص3.6ع!*أع4ة،"!(ا!امل3!ل"ع*"*كأح!س،ل!ول3!س4،!5ثةآ3"

(4!س3+3ثول!!س*(3لا!!أ7ح3(4"*!كارلماهم!359+،ة3حل،ه

هفأ!ط!،ا4؟"ا!أ*عث*!ة*6آ،ا!4!!كولحعة!ولع3،لهه"كاراه*ة3!س

؟924ةثبماح4ع!آأآ4لاملأاأعاع"!3،كطحنل!!س4،!أ"هلو!ا!م4!ص35

.3،!"،حح!3ح7ذ!ل!ص!!س!س(4!،4!س!*!س3كا5**س!هم!!-*ءشأ

ئا!ص3لأثه80(4حيىح!"ح،ة!"أل*.

+4ح*53!ضذةلا!،4*!*ئةطله!!!أ"4ح7!س5،لما4!!حح7!،،

*!صةلهأ4!ص3كا7آ!ذ3**ءه!ل3!ة3لأ7*!ش*!!سع4،3!4!-س!

حه!مل35!صآ8أءأ،6ج*س!.س!"4ج3!اح!!)46!لحغ33س!نملماس!حأ!ذ3

اهم1ءاس!كة33ذ3*ل340"آح34أجلو*!،امثأ،ةلأهلا6!س!ك430س!حح4

ة*،!،أس!3ة*هل3الحأهثا3أمح3*آح،!!س،"ا6!،أم3363،!5ا"ه!!م3

3م!آ"غةلم3،ا؟ج+آ5ج5،!مة*لو!س!(\/"ج!س!س"ثع4/،0)!!+،لوح،ا

هما4!ةلآآح3ع336:!ساي+6،!س31.0حلما4آه"4ثحد43ك4*54

3مذ5"ىل7كلأء5مس!ح(ع،4ح"5ءآطعله!3ذس!مح!لماح!س!اح3ح!7ط!س3!ص.

طح!سء!أب؟ي!ا73)*(!س!للو552"ا!أمه!،3،+ه*!6\2!8*6+!3

"ال-هأمث!!خبمبه!!س4،34همنم"أ!امثم!س6ألىل!!3ج3أ!،!3كا3*4.4!س4أ*،ـه

"،أ6آ3ع"!ء"4!س635\،،س!!سك!حمع36"+3ثأا!ه562!ك!،أا!!ك

3!ص\2!س3!،ناء4ذعأكا\340يلالأةك!431!ص6\3*أ3ولحح533ة27ح!س5-ي

!ر3.لوة!س3،اةلأاآذآس!4لما*ثهه6!س3*ثعلأ*لماهجلم5!سة!4آ!ك-أهل43ح5

،!،ج!ههول!4ح،!44!!س*،*عثه!ث!633لهأة4آا!5ة3حا!ذا4أ،!س*.

!أ+ح3!س35س!؟ل،م!ك63+!س!ح!كال!ول"ط7ح،!!عس!*ة++ع34،ثا"4ع

!طة،!!5آله!أ.4ةهقي8!،!1!كا!8!ع3!س*!2م5أح!3.1!تحكآ3!س4(0

س!3\ذأس!34!ن4ولاج80ح!له!ح،!6آ33!3عذ3آهح!أمآح"3!صة3ط(!س!3

م5ىل!س*""ول،4!س*.!(8سأ4ح3!لك6،ها!"*م!3533،ة*ش!،طج

ع3ء94!سآ!!ح3)!+93!اأ8أ4!س!فولةسأ4!س3ه)ان6!ولذيا!+33ك!!سة

4،!3ذء2آ4"يفح\76740"سة!اح4لىع23!ل*آذله!234+،*لماءح

هآ3هم!4!سك!ط!523،ل!ء"حجآمول3"أ!!س!كط3ل6حع،آلوأ!هنلو3"،"

2533حخ،آلهأحل،67!ملم*"اأ34أ3اس!3ع438"ك!!سآ4*ح!ول!س!رخ-،ص!
س!*ص!،أ!+4آة*هةس!3،*(!ثة36!كء3،لا!!ا!ا(4ع433!كل!حهمآ!ث!س

آ*ي!!،"آع34!أا6عس!م!س!3!3،آةسأ4!س7ا،،!ع!ثكةم"،!*

**53!*اح4.و!7.0
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.ط8ع3مهـه"يء*!ال8.*سدث؟لإ!!ث

آ!ثط4!س3أع*ما17!س+3ء24ة3+أ5هخةء"،أيع4!!ا!أ؟كة

"،!ص!3لما3!ممء!6نس!43ةط3!!3"3ع*له!ثما!*ح!م674ي4!س

حه*!ك!س33*هة2ء4ة3امل*حأ!مق+م!23+!6لة*ه!ح4-ث!ةل!حاذ

ةثا!3!ح4اءك!وله3،+*4آه،3!طهـه+9ي33*هآه!س4،*ول

*هيله!،*أل!حح3!،\7!هل4!42ه3مي!3317!ه!!ل!م4أ*3ماح

حء*3لاةح!لهول43!ك4أ3فالاش،ج*!ه!ء95ذ!أةه!،ء(4ح!35"

خ4ح!م!ث*ىل4كهةاحةف*3.+4كيا*!ص!!ححع!نك*هة3"ا!4!م
3آ3!3لها3"صاحس!9*حهة*جحلهأء43"4!صثم53!سة34!مب*!34،+*4"ح!

!سلىحمة"4!س*(هلأ*ح!!ول3ح035،،ةهمأك!يه!عمهـه!5*،لها!مع!س3-ءفه

ح8،(ة8*!ث!*!"*3(عثا(!303اع7،!ص3.!"أل!ث43!م33وله"،لمافأح

ول3أ!لمهلأا!4+ةهل!ي!!"4!س!س!ول!كهزرةث!!ص4ة!مأ!ا!ه"،0،33

4ح3!35!،!هول)عكلى("جعله!*له!33*س!ح8!ك،!*)3*د!يه!5

*53!ملىذغ!933ء!3!ص33"!ثس!ك!عول!1،37،ذ(،4ح3ء*ك!أح4،

!هم+44*حلح6\مةلهأ4*رراةح!ص،!*لهأع3ح4أيم5+03،**س!اج!!يله!

35!س57ح*+كأول!3*ة+!لهأ،4عس!آةولأس!43++4،3"لأح3!حا!ذيلاا

(4!مم2!*ةأ3آه"4!لكيهأ!!أأ!س7،4*!يههءم6!ك4ه!ه!4ءلمالأح

لأ4حة*1905"53،!س*!!!1،!ع"5!سه*،3ء!س(*5مه!!+"!!!هل3

35*،*ح،ا"!!ذك!\لهأ04014!*33!34!!س7أفه**ح*ذه*53

ىه**!*يهم!ءم!*7كلةط4ز!*4،(0*ة!!م(ذامب!4!م!3ح!أ!ح3

م!!،،*هة!ي*!33لو*!3!ي!هلألك!57ح4س!ىول4"ء(ةسة*!!داك

ا!ة4ول9*ةله!4ع3!!6!.4.،*هءولذ34!!م(3ةأل!اك!سح!*!مم

4ة!ة4لع"*ال5!س"ء!آحلأة*ه3ز!ا،ع3!اذ*253لا"ول5!ما!س!هثا

ح*س!!س9!ء*ح5،0ولجكل!!هه!4،340*لمااس!ح3،!،1،لها("9(ا!ح*-

7،س!3ع3لو*،أ!صاد"وللأ-43لأس!ثع3.84!سذ34!س!4!*4أ!!ثح

مء4*ح9!+33!3!ال":!4!س!3!صأ6"!س5لو*؟ح3"44+43*+هم!3،ح

52ط6ول309ط7!*.+4ذ43،ص!ثو!س!اة\7س!ك!ح3.6\2ثع32

*ء!*+ذ،4"،3ة*!حملم4!سقيس!*ة(حآ"ا52!6لها+!اخ4."4ح

"ه؟*ح3آهأ!4ح،س!،ح*لما*34ء43ع3ذ4ح4حة(4!مه!57!س+-

آ!س!*مء،!س!حح،49ع4*س!2ح،ا4ط!م4!جكا*ج6ي!!!أي3(

س!4!طهمأ3)!*382!"5س!ة*س!*س!3.لهأع!")ص!،.صأول4،لهألةءلأ!جثلىنم

أي05!ص.4403حث!،ولس!*!33!ص!527"45،قه+فىك!ا*ثالأ!

ص!ا!+6س!نة4.،لى!!!2!س"فىأع33س!سأمفى34ة43!له!ح!،ط4*ه"
+
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88ط8!ى("!6)*!6"6"*له!.

4!**حل6\!ك33"عا+3*هلأةسج4467.3!مك!!حس!م!94ه4

1؟4+%ةكار!يكأ40!!م*!س*هىي4+36هم!له!فلأه*!ح*ص!ح!6ء4

هم!4!!+كا"اس!ءم4ع"،.هال4!س،ز(،+4لهبماثهلو*ه*!*!م*

)4يم3!س4ثه44*جعح"كلي*ء*63،(جس!ملهألاهمآلكه+!س*،2ءلو3

ه*ا!343!لع*نههم!أ!4(ءحح2ءح،4،*هة.ء"له!ج!4،،أثهلهأكهد5
كلأةغح!،ج31+ة،ل!كعنلاولء34!مم!4!ذ!3آ!،"ام!ص6كاة2!52ع4"لا

3+04؟+*!!ل8!+(آول3ة!*)،"!!م!ل4!لما!أ!33آهآ*3!*
+"43ة34ح3*3آ03!ص3.،،!3(ءطد6ول+أل،!ماث،4!ولهث!له!

"4!س4"ء3!(ع!س*!سأكح4ع*34!م4!*032!3!،ح،له!3*ح*3!م

هآ64!صطاط4*3كه4023ة3ث!له!!ا3ع*حكا،*ءلأحثة33!أعآة"4!ل

أعاهم!*إء*5!!33!!م3م35!هثلأ4!سول53!*ط+33حم!س3،حح*ع

ة!33ه*حآء"4ح34*ج!هم*"س!م"333+إل3،(5!ذذي!ذ،حأج"أكا

كه40!73!م4+م،4!هلآأأج"3،ع!كه!ح*+،(؟3جولأ14!س)!!سأ!4!س+،3

لأ3ع3!فله!6\*!س3!س،3034ول!4)7لأ35ول!44*ةءمنه!ا"محجحةم3*45

(4!س3له!ح+39!سح!معكه4ء3ذط5-3!ساقذء*.،،"!أذ3*ء(

س!"هأ،ء4همل*4ء،!م53"م!4ع4حمب.*"38!ثءةح"!ء..!3!س؟دهل!

6!مه،ذ!ص"ء"!ي،.ل!!!مأله!،!ح3ع3ت!لهة2ه3ة40،!!مه!س4،33!طولء4!،+

؟4!63ع52،*ةطءآ،!سالمةذ3.بم+هس!!!اط،6"6!ك*لو*"5يهحس!4"

(4لهاء!ل4لاع!ذحذ*4مذرا!+*!هل3"2!اأس!ا0،،*6ا+ة5!!33ـهث!!مه،

لهأذذ3لىة*63!ك33*ج،\\،233\س!*عدا!ص!ا3*"*أ"هص!ح+52ياكا!

33اث!هم!6.6"04،،آ9هول4أ3لأ+ء6-طهمأعل،4ح)**!3عكه!ك!ك4

6ى4ة3*ج!ا!يلي"س!3!!م!ط!لث!هع4!4د!ي)ة!4(*ح!6،!م

4ة*آ021!!ث44ة9!س!امل5!سهآس!36!ى04،هم!4!""0،،3"35-

3!س53أي)+*،ثا!ىاء5أكل!م7ولحكأ3ح4704.4!**!هل4.4ه"-

ع!ئج4.81،1.3ا!"*!ل!!"،،!سالهاء"4يأد*حح!3!مه!ل5ع3*37ءم

4!ههةآأ411ح3طلو،ةاك!م2ه3ةلأ4!لولس!لاكاى04،طحولء!

،3ء4أعة"ةءول،4معثعثم3*!س4،كك!!3!"\3!*4ة*"ة"4!
لو3334كه!ث!ص*!مح"،!ص.لم!0(4!س3!هع!له!3!كطم!ط؟"ء3+يفه*هذله!5

4!!ئ!س6ح*ع!لةع4"ء3"ج"3ش3،(*ة!4ة3*ه"4!ك3!ثاح!،9

6ج9"اا36أجح،"48!أ30"!3+*ة*54أس!،!كه*ءله!3!له!2"4!س

ن!!ولمء!حآه"،!مه.!ص!5+ح3،ج"4ذ،!ول!ل!43"*؟!""4ع

ط!"38"50ول..*
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ط"ةئيء!**م!ولث!!ث!ء*"8،

6"ء،مه4ةذص!ط،مفىآص!3!3393!ص9عمأ*ه4"04!+!ص6؟5*لهلا
ما334!س!،ة!*34!ة4،،1+3ظ754+ح،جآء!ح04؟5

،6ثه(3،لآع!)له!ه*7!ه!"ةكما*44!لهةح!رر*،!س4ذأ!!سةأل*!!

!ط*حآ!ي!ك!حلا!م!7ي"3.5!7هم3!ث!س3،!أة"!ن3!ن)*س!!سلى

،،.ص!"+4آ3م1!ك02ه4!3*ءس!ث!42ء*"ة(حن!*41ح؟،*ة

م!ط"،402053ة3ههل*ح،!سء*14،ة3له!مذ"*هةق8!م!*أء3

،3+ك!7)3"4لحجلا4يةحممس!7ص!(ل!ة407لمافىيا!ذ3،،"4!س

*!س!353ول5!ا+ة*عط5،،

"4!ء*ولةه،ح!م!ح4!"30(،!"قم!*5\7،حي5-!ه!
"،!هل(!ماال!م*"ء3ع480(4طح!م(!ع5آه4ذ3ع؟*ع*ع4*ء،3

م4ح،"م!،ذ!م4*53!ماح!3ء7!صهل!!صذ+ء4*!*(!!!س."4!د،3

*ح40،كالا!س4"4!مذ3ه"م!3(3؟5لمدي34عطله!"ح،ذله!3!س)،أمس!ءس!334،

لهاذ"4مآ3!!ملأم!ثء7!*4!ألعأم!53!،!45ه!ه!!مه52.طذ"،ه23

151*ع33*!كا4م3"!س!8ول39!مهم!،!أعط"4ح3سلعله!"ى/303!

3!س3!س!34033*آه!!س*هةآلاس!له!33!+!هل4!س3ذ،8!،آء*5طس!ط(

لهأ33!ل"3لمه4ةحثلي3،ع!4!س30"8!م4"غس!*ميم!لا!ة!ول-ءول

4!*ثع!ل"عس!،\،س!س!43،لهأ4*ي4ذ3ء*أ7!مط!أ!ى!"آ3!2!س(7

6*!!!ذ!"ع*ء53!3!نعءي!!م!3334!يله!4ح*!ص!3!صءمح-وله

!ن.ضاي*3!ي43ءهةذ8!،3!كغلاث!آةك!م!!ء++3!س2ءس!!!الما+

3س!آء"عله!ذ43ة*+*ة،ح3"5،اث!س3!له!لهأ52،!س!ىس!ول!ثك!!ص!ح!م

!ثحط!4!!*ولاس!هم!*3*آح4!ا!6!3،"4ء3هم!4053!ذاولألأ7

ص!ل*ءحهـ!4ط"!!33ءحه*!6ا!م34م!أاج30+!مه3!ك48-كلأه

ح!كح3.4ذ56أهل!3!ثك!33ط53م،3*44ذ3!35ء4ح(ةىا!4!للو33

ولةل!*تي+*آ،!.!ث!س3حلمام!3*!صلى4ءول!س!صح،ء4!له!لألملأ،75

،*طة*؟ذأ454*!همأ*ذآ4!سكحأىحاحح*!52"4!ص،!6ء!3

**ء*!"4!س!س3ه+43آء3!اة"كهد"ةث!كث!5ع!س3"3م!صل"ول+

**فىا1،كأ5ث!ص!ذ3!*حذ!س*(3ط3*ذح،ط!كأ3!س!طح5،ا(ط!س

!03،حاآه13،3*،ءلهأ4!سلههه!لة!لها"ذمأثا!*3533ع*4،ة!س3.
"!س1"!كا30ج،!ت!م!س3ثهعط*ذول3+*م!كأد4عل4آ5،لأ!5لما33ز!4،

!*ه*!،4!س!!سحج333*هةته!هولمه!!4ح!04ة33!3(32ءمب*

3)"ح3!م"!ل!ذ!ه!ا!034!س6.3*ع3!م3*آآل!84!ملأ!ولن3،*فىهم!ة

همول!سء*فة(4!س*ح!،اع4*+مء،كاس!"40،*ء"4!س.؟.3حأ!اهل8+
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88ع"3!م"ج.ء!+الإط!*لأ،6

4*هعكاع!**3!ا*هحله!م35عا!،ع40(4حة3ا،ع3-كات!هةلاذحفى*س!2
!49*؟3ء(3ه!ح44عة3!*ءح8*هةع!حء!4"5!س*(5،،!ح!ء

*ج33"،3ع44ع3يهم4،58ةج3"ع"*هفيفاص!3!حهل!لذ(5+"ء3،،!س.

+إي3؟3*لا"3،ح!*ث!!س!!*"ع!سم!أح80ص!*بىفىث!هول4ذ،8

سأ4جنه!ذ،*35،ل!علا،ة*3+*ث!4،*ث!ج4"4ح1+!7لأ5!؟3+*ة

مه!س34*ع.3**4ية44ع*!حل*53ء34لأولورة74!"أطأس!3!

آ5ع35*ه!مم!س4ذ33*ء،3عس!حلما3كهولأول3.!ةلألا*آله!4ح

*ح!*ةذ*ح،*ذ034ح453رك،*ح*!أكأ"ح*!ة3ا!،ح3ممكةعولة

ول!سح!ع!ة4حةصههم!!*!س4عهـلا!4!،،طح(!!ولء4ج3مه!6-ول

س!ظعلأ3،+*،اء334،لهلاه*2،!س33ء"4ء،(4!4أل*!4،ح352

ى!*+.!4،7ول3كابع!صه+*ةلو!آأ8!م3كة6!،-ولذ-*ه52"5

2!طحع3أ+!ةح*ة+"!س!52أ"آ35،+لا"ط!س3حح!مل3عل،!!ة3

حع!*هءهمأث!!؟04،34ع33*هء*44ة3لملاءح6!س.
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الللمابحالغصل-

دوصقملا)ء!باسلاالسماءإلىليليةبرحلةبقيامهيتظاهرالنبي

لاختلاؤدرافعه-المعراجرصا!هيصفعربيكاتب-(حراج91

فيها.المبالغالقصةهذه

-(!)ليليةبرحلةالمزيفةلبعثتهعشرالثانيةالسئةفيمحمذااللهآثر..ص-ج8-لإ.-

السابعةالسماءإلىالقدسومن،القدسإلى()المكرمةمكةمن-هويقولفيما

الكريم:القرآنمنالإسراءسورةسطلعفيلهذاإشارةونجد،جبريلصحبة

اثذيالأقعتااثقسثجدإتىائخرايمائقسثجدقنتيلأبغثد؟أسئرئاتذيسئثخان!ي

،الإسراءسورةمنالأولىالآية(ائبمبيرالستميغفؤإتةآياتنامنبئريةحؤنةنجاركنا

تنقلهاوإنما،القرآنفيتردلمالتيفيهاالمبالغالتافهةالحكايةهذهإلىبالإضافة

بوصفهشهرةلنفسهيحققكيالمذعىابتدعهاربما(المعراج)يقصدالروايات

وعلى.المقدسالجبلفوقاللهكليمموسىمقامفوقنفسهليرفعوربماقديسا

كتبوقد،يقينياامماناالسماءإلىالنبيعروجبقصةيؤمنونالمسلمينفإنحالأية

أشدهيليلةفي":الليلةتلكفيهذاحدوثكيفيةيصفالمسلمينمنواحد

التيالليلةهذهفي،صمتاوأشدهاقتامةوأشدهاظلمةاللياليح.95

ليلةفي..الشمساللهخلقمنذكظلمتهاظلمةالشمسلغيابليلةأظلمتما

دابةفيهاتصدرولم،كلبفيهاينبحولم،كلهالكونفيديكفيهاتصيغلم

ذواتامتنعتفقدهذامنوأكثر،الليلطيورمنطيرأيفيهايظهرولم،صوتا

مننبيهعلىوتعالىسبحانهاللهأنزلبما-المؤمنونونحن-الأحوال!نحالبأييمكنلا(تئي)

النقاشمحملعلىالزائفالإدعاءححذانضعأن-يديهبينمنالباطليأتيهلاالذي-وحيه

فيسائدةكانتالتي""الهرطقةألوانمنلوئاكونهعنيعدولافهو،فيهلهمحللاالذيما

لأمة،اهذهدينعدمتحاولفتئتماالتيالاسرائيلياتعلىوتطورتغذىالذيبيالغرالضكر

منبفضلالأرضومغاربمشارقفيالب!رأفئدةفيالدينهذااستقروقدهذالهاإناولكن

فيهافتدالتيالمترجمهماقدمة!!اجعةإلىالاقارىءوندعوالمطئمرةنبيهسنةوهدى،ورحمتهالله

.)الناشر(المزاعمح!ذح
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وعلى،الحركةعنوكقتالمعتادصخبهاعنرش!لهاالتيانحلوقاتوكلالأربع

،صريرآولاهمسآلهائسمعلموالرياح،الخريرعنالمياهتوقفتنفسهالنحو

والكهوفوالوديانالجبالوتوقفت،الفحيحعنالأفاعيوتوقفت،الهواءوركد

عنالطرتةالنباتاتوتوقفت،الإنتاخعنالأرضوتوقفتالصدىزخععن

!مراجوكقت،خضراءالحقولأعشابتعدولم،شطهاتخرجتعدلم؟اننمو

تحريكعنالبحريةوانحلوقاتالأسماكوكفت،والهيجانالصخبعنالبحار

كلتتوقفأنالضروريمنكانالمدهشةالليلةهذهفيأنهحقيقة.زعانفها

يمكنهالالماالسمعلتصيخ،ساكنةصامتةلتكونالمعتادةحركتهاعنانحلوقات

عنه.التعبير

لم.وأسرارهاالليلةهذهعجائبعنالتعبيرعلىبقادرلسانأييكنلم

الأحداثأعظمهوالإعجازيةالليلةهذهفيحدثفما،أجردظلإلأهناكيكن

قبلمنآدمأبناءمنلأييحدثلمحدثإنه.آدماللهخلقمنذإعجازآوأكثرهما

نزلتالتيالمقدسةالكتستمنكتابأيفيمثيللهليسحدثانه"مر.!

.الناسواجههممامثيللهوليس،إشاراتأيةفيمثيللهوليس

مكانةاللهخلقهاالتيالملائكةأعظمالساروفيمأسرعالسماواتأعلىمن

الساروفيمهذا.السفليالعالمإلىهابطاالمذهلةالليلةهذهمنالأخيرالجزءفي

يسمعلممدهشةرسالةحاملاعالمناإلىهبطلقد.لهلانظيرالذيجبريلهو

ببهجةالسبعالسماواتوملأتبالسعادةالأرضغمرت.قبلمنبمثلهاأحد

والحبورالسعادةتجلبحملهاالتيالرسالةطبيعةلأنالوصفكاتفوقمعتادةغير

وأجمله.منظرأبهىفيوهوعالمنا-جبريلأي-زارفقد

إيفائهماعنوعسفأييعجزآخربتعبيرأوالوصفيفوقانوبهاؤهجمالهكانلثد

.الظهيرةشمسنورعلىيطغىبهاؤهوكان،الثلجبياضيفوقبياضهكانلثد.حقهما

شغلام!غولة.الزهورأنواعبأجملم!غولةكلهامغطاةعباءتهكانتلقد

يكونماكأجملجميلاامتدادآممتدةالكثيرةأجنحتهوكانت،بشرياوليسسماويا

كان.بثمنتقدرلاالتيالنفيسةبالأحجارمزينةالأجنحةهذهوكانت،الجمال
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الواسعجبينهعلىمكتوباوكانفاتنامهيبأحضورهنوى،مهيبآطولاطويلا

.(ث)"اللهرسولمحمد،اللهإلآلاإلهدا:باهرةنورانيةحروثمنسطرينالوضاء

الرائعالشرقيالأسلوبذاتالشعريالطابعذاتالمقدمةهذهتجاوزناإذا

النبيا!اخياأنالفورعلىنشعرالصبيانيةالقصةهذهحقيقةفيلندخل،حقأ

المقصودؤتلميذهاعترىالذيبالخللمقارنتهيمثنخللمنيخعانيح.92

قصةيعطيناأنبالتأكيداستطاعالذي(مرجانوهوذكرهاالآنفالروايةراوي

فييظهرالذيالبائسالسخفمن،السماويةالرحلةهذهعنتشويفاأكض

الرحلةلهذهكلهاالتفاصيلفينخوضأنودون.النبيلناقدمهالذيالضلفيق

فيسنذكرهمافإن،العلاللسماواتوصلحتىالعجائبفيهارأيالتيالليلية

السماوية.الرحلةلهذهالعامةالطبيعةلنايبينالتاليةالسطور

جبريلالملكأيقظهعائشةالأليرةزوجتهمعسريرهفيمضطجعاالنبيكانبينما

منشفافيةوأكثرالثلجمنأبيضالأجنحةمنزوجاسبعينباسطاأمامهووقففجأة

ليركبووجههللسماءرحلةفيليصحبهأتىأنهالملكوأخبره)البلور(الكرستال

هذهوتسقي.والبغلالحماربينعواندابةوهي،البابعندانتظارهفيكانتدابة

فقد،حالأيةوعلى.حليبيأبيضالبراقولون.الفائقةلسرعتهانظراالبراقالدابة

طوالنبييستخدمهفلم،و!ش"محمدأيامإلىالمسيحأياممنذعملبلاالبراؤاكان

!فهمحمديستطعفلمشرسآعنيدأكانبلمستقرأالآنيكنفلملذا،الفترةهذه

الوعدهذابسببالبراقهدأعندئذالجنةبدخولوعدهأنإلىفوقهيستقرأن

القدسإلىووجههيدهفي()الرسنبالمقودجبريلوأخذركوبهمنالنبيفمكن

أقبلالقدسإلىوصلوعندما،عينطرفةفيإليهامكةمنالمسافة!طع

عندصلواتهفييذكرهمأنسائليفوتحيفللقياهالسابقونالأنبياء!.ال3

المسجدمنخرجوعندما،(اللهعرش)المقصودالعظمهعرلف!مناقترابه

إليالبراقفربطلارتقائهمجاهزانورمنسقماوجد(،!ص6")!سالمعبد:)افص

بؤابفعاجلالأولىالسماءإلىوصلاحتىالسلمصاعداجبريلوتبع،!رة

ولخبرنا.اللهرسمول!حقةمحمدامعهأنجبريلأخبرهعندمحاالباببفتحالمحماء

ول.53""لمة.ي7"ثهأ؟1ح(6!اأنج"1ح*؟ا"،أ1،1،ئا(ة:)
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ذهبمنبسلاسلمنهاالمدلاةبالنجوممحلاةخالصةفضةمنالأولىالسسماءأن

الجبل.بحجممنهانجموكل

محمد-لكونكثيراابتهجالذيآدمأبوناأنهعلمكبيرشيخهناقابلهوقد

السماءهذهفيأيضا!"محمدورأى.أبنائهأحدهو-الممتازالرجلهذا

لثن،وألبهائموالبشراطيوراأشكالاتخذت،الملائكةمنيحصىمالالآولىا

نأرغم،الثانيةالسماءحتىرأسهيشمخالذيالعملاقالديكهوأعجبها

.يومخمسمائةتستغرقالثانيةوالسماءلأولىاالسماءبينالمسافة

يصيحوهوواللاكىءبالعقيقومكسؤانالأبعادضخماالديكهذاوجناحا

ماعداصياحهالأرضعلىانحلوقاتكلفتسمع،الفجرطلعإذاجدأعاليأصياحأ

يزيدالملائكةمنعددأخالعوتضمذهبفمنالثانيةالسماءأما.والجنالإنس

الميم)بفتحملكبينهممن،الأولىالسماءفيالملألكةعددعنالضعفبمقدار

.يومألفسبعينقطعهايستغرقعينيهبينالمسافةأنحتىالحجمهائل(واللام30ر4

ثمومن.لهالدعاءمنهطلبالذينوحاالنبيقابلالثانيةالسماءهذهوفي

الطلبمنهطلبالذي()الخليلإبراهيمفقابلالثالثةالسماءإلىالنبيصعد

البشرأسماءعليهايكتبراحهائلةمنضدةوأمامهالموتملكوجدوهنا،نفسه

حينهم.فحانأيامهمانتهتالذينويحدديولدونعندما

بنيوسفقابل،الزمردمنوهيالرابعةللسماءالنبيدخولوعند

السادسةالسماءوفي.موسىالموقرسلفهقابلالخامسةالسماءوفي.يعقوب

وجدالسابعةالسماءوفي()يحيىالمعمدانيوحناقابلالأحمرالعقيقمنوهي

،الأخرىالسماواتفييجدهاكانأخياالجواهرأوالمعادنمنبدلاإلهيأنورأ

السماواتفيبينما،لهالدعاء!محمدمنهفطلبالمسيحيسوعورأى

.الدعاءمنهيطلبونالذينهمقابلهممنكانالأخرى

يخطوها،خطوةكلفييزدادالملألكةعددكانالسابعةالسماءهذهوفي

،الأخرىالسماواتكلفيعددهميفوقالسماءهذهفيالملائكةعددوكان

آلافسبعةبهافمآلافسبعةبهارأسآلافسبعةلهملكبينهم!نوكان

الليل.وطوالالنهارطوالالمهانجهايسبحلسانكل،لسان
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مسموحيخر-الملكأي-أتهأخبرهالموضعهذاإلىبالنبيالملكوصلولما

مسالهطمنبقيمايصعدأقض!"محمدالنبيعلىلكن،هذامنأكثربحالتقدمل

بعدلكنذلكالنبيففعل،الرحمنعرشإلىيصلحتىبمفرده!.أل5.

هائلةأخرىوعوائقوثلوجمياهبينطريقهكانإذ.لهاحدلاب!ص!خطي

وأعتاها.القلوبأثبتلإرهابكفي

خالقك"حيئمحمد"يا:لهيقولصوتاعندهاسمعلنقطةوصلوأخيرأ

لمهائلانورانيأامتدادابهوجدمكانافوجدأعلىمقام"!يهـإلىمحمدوصعد

الباقي.اللهعرشيوجدالمتألقالنورهذاوسطوفي.البشريتينعينيهشحمله

محمدإلآاللهإلهلا"وصتاءهعربيةبحروفمكتوبمنهالأيمنالجانبوفي

كلعلىالكتابةهذهوجدقد-يقولفيما-"سي!محمدوكان."اللهرسول

الحضرةمنقوسينقابالآنإنه.بهامرالتيالسبعالسماواتبواباتمنبؤابة

وجهه-وأمامعرشهفوقسبحانهص!كاالله4ح)4شاهدأنهالنبيويقول،اهمهية

الحجبهذهبينيدهاللهومد،حجابآلافسبعة-سبحانهاللهوجهأي

.ظهرهنخاعفيأصابعهببرد-النبيأي-أحسحتىالنبيعلىووضعها

فيودخلسبحانهاللهتلطفثمومن،ضرربالنبييلحقلمحالأيةوعلى

عظيمةكثيرةأسرازالهاللهفأفضى،!يو(محمد)أيعبدهمعمعروفةمناقشات

نأعليهالتيالئظمطبيعةكاملاتعليماوعقمهالشريعةفهمووهبهمخبأة

فوقمزايابعذةشرفهفقدلهذاوبالإضافة.للبشريعلمها()أويسقمهاع.أل4

سيكونفهولذا،الخلقأكمل-خيومحمدأي-ليكون()البشريجنسهبقية

آمنوامنكلفيشفيعاوسيكونالموتمنالمبعوثينرأسعلىالحسابيوم

جمعهاتمالتيالأسلابكلفإنوأخيرأ.اللغاتبكلعالماوسيكون،بنبوته

.وحدهلهملكاستكونبلادهمفتحمنكلمن

ا!هية،الحضرةمنانسحبالكريمةالتأكيداتهذهالنبيتلقىأنوبعد

نفسهاالطريقمنبهفعادفيهتركهالذيالمكانفيانتظارهفيالملكليجدوعاث

.()المكرمةمكةإلىثتمومنالقدسإلى
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الملحميةالقصةهيتلك.للنبيالصبيانيةالخيالاتأوالتصؤراتهيتلك

حالأيةوعلى.حيوصفمنفيهابماأتباعهمنالسذجبهاخدعالتيالغبية

نأوبدا.عفأتباعهمنعددتخليإلىأدتسخعفمنفيهابماالقصةهذهفإن

بينالأكبرالنفوذذيبكرأبيدورجاءوأخيرأ.نهايتهامناقتربتقددعوته

خفمروبذاةيصدقوهلممنعلىالملامةملقياالنبيقالهماصذقإذالنبيصحابة

للنبيتصديقهبجسارةأعلنلقد.التعسهالورطةهذءمن"!يو(النبي)يقصدزعيمه

--يجددلمالملألمالحدثهذاإن.صدقفقدذلكقالقدكانإنإنه:قائلا

علىقدرتهمنمتأكذاجعلتهلدرجةزادهوإنمابالنبيارممان-فحسب

وهكذا.التصديقسرييأتباعهيصدقهاأنيريدحكايةأيوضع...."""**4إل-..

كلبدفنالبدايةفيهذدتالتيالمعنىعديمةالرديئةالحكايةهذهأنوجدنا

لبعضلمواكبتهانجاحاتهقلادةعلىالحقيقةفيعملتقدمهدهافيإدعاءاته

الصتديق.وهولاأوالكرامةالتشريفلقببكرأبوحملوهكذا.الظروف

خلافهناكلايزالأنهالكريمالقرآنشرحالذيالانجليزيسيلمنونعلم

إلىبالنبيالعروجكانإذاماحولالمسلمينالعلماءبين-مانحوعلى-

مجردأنهيرىفبعضهم(مناميةرؤياأنه)أيبالروحأمبالجسدكانالسماوات

أنهآخرونويرى،(سفيانأبي)بنمعاويةروايةعلىمعتمدينحلمأورفلا

السائدالرأيلكن،بالروحفكانللسماءالعروجأما.القدسإلىببدنهبهأسرى

اللهبأنالمعترضينعلىبهذاالقائلونويرد،بالجسدكاناوالمعراجالإسراءأن

إدهالشمجرد!ح!محمدهدفيكونأنالمحتملمنوليس.قديرشيءكلعلى

اكتشاففييفشللنلهالمميزةالإسلاملخصائصاليقظفالمراقبأتباعه

الذياليهوديوالدين()الإسلاميالنظامهذابينالشبهأ!جهمنيحصىمالا

الصلاةعليهالمصطفى)يقصدالمذعىأنويبدو،اللهبهأوحى!.أل8

أكبرديففييدخلأنولقصد.يمكفماقدرعلىبموسىالتشبهيقصد(والسلام

دينهبهااتسمالتيالبساطةيدضرأندوناليهوديةفيالموجودةالتفاصيلمنقدر

نسلأنوهوعامبسمكلتأكيدهيمكنمامعتتمشىالحقيقةوهذه.()الإسلام
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منالعهدبركةنالواالذينويعقوباسحاقنسللتقليدميالينكانوااسطعيل

ذراريهم.فيالعهدهذابركةوانسالت(جاهوفاهأوياهوه)النصاطه

التيالملاحظةهذههنانقدمإننا.لهذانحيجةوضوحاأكثرأدلةوستظهر

حتىكانلقد.الليليةالرحلةهذهإدعاءفيالنبيلدوافعمحتملامفتاحاتقدم

هموسى،كتابمثلهوالذيالقرآنمن(عليه)نزلبمالأصحابهيفضيالآن

الوحيهذابتقديمهإنه.الشريعةكتاب،القرآنعاصأي-عليهأطلقوربما

طريقهعناللهيفضيمخلوقمجردإنهاعترفقدكان(الكريمالقرآن)عصد

طريقعنإليهيوحىبمايفضي-ببساطة-كانلقد.البشريللجنسبرسالته

.(إليهيوحىفيماعهطه!محمديتدخلأندون)أيمنهتدخلأقيدونجبريل

علىالتأكيدإليلجأواتهاماتهمباعتراضاتهمأعداؤهعليهضغطفعندماهذاوعلى

هو-!فهمحمدأي-لكنه،اللهعندمنهووإنماعندهمنليسالكريمالقرآنأن

فهمعلىالقادروحدهفهو،صحيحأتفسيرأالكريمالقرآنتفسيرعلىالقادر

نأيجبكماحرفيأفهمأالمواضعبعضفيتفهمأنيجبالتيالحقيقيةمعانيه

مجازيا:فهماأخرىمواضعفيتفهم

يذيهبينتقافمتلةقابائخقائبهتابئغفيلثنرذبمائقيوئمائخيئفؤإلأإتةلااللة!!

...مالو.(بم...ائفرقانؤأنزلثلئا!فذىقئلمنبمؤالإنجيلايؤراةؤأنزذ*!.9لأ

فياتذينفأقافتشنابفاثؤأخرائيهتا!طأئمفنفخكفاثآياثمنةائبهتابئعفيلثأنزذانذيفؤ

فيؤالرال!بخوناللةإلأتا!وينةيغقئمؤفاتأويل!ؤائتغاغائفتنةاثتغاخمنةت!ثنانجةقافيتبغودنمازيغففوبهئم

(7و4-2:عمران)آل(بمالأئبا!بأولواإلأيذكرؤفارثنامجندقنكلبهآفنايفوئودطائيفبم

التيالمكتوبةالشريعةإلىبالاضافةلديهماليهودأنحقيقةمعروفاكانلكن

اللهأعطاهاالتيالشفهيةبالشريعةأيضئايسمىما،نفسهالله)أملاها(أوحاها

،المقدسالجبلفوقالمكتوبةالثمريعةفيهأعطاهالذينفسهالوقتفيلموسى

كانفقد،هذامنوأكثر،الشفهيةالشريعةهذهجيلبعدجيلاالأججالوتناقلت

عليهاالتيالموثوقيةمننفسهاالدرجةعلىالشفهيةالشريعةهذهأنالخهوممن

عليهسىمومنالمرولاتلبعضإلآيعودلاأصلهاأنرغمالمكتوبةاتحريعة
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هذافيءلح!()محمدالنبيوجداط:رو،إليهتحذثوامنذاكرةحفظتهاالتيالسلام

شخصية.هولأقوالهوقيمةوزنأوليعطيموثوقيتهلدعممشابهةوسيلة

إلىالسماواتإلىالليليةرحلتهحكايةأصليعودأنالمستبعدمنفليس

نأاستطاعماإذاأنهكبيراوعئاواعئا!ي!محمدكانلقد.النحوهذاعلىتفكيره

لمالتيحضرتهفيإليهتخدثقدال!ابأنأتباعهتصديقكسبفيمرةينجح

العميقة،السماءبأسرارإليهأفضىقد-سبحانهاللهأي-وأنه،أحديشهدها

تصديقضامنايذعيأنلهشاءمايذعيأنذلكبعديستطيعفإنه-!.،ه؟

من.الفعليةالنتيجةهي-حالأيةعلى-كانتتلك.التصديقسريعيأتباعه

وكلمبتذلةأقوالمنالنبيعنصدرمابكلخاصةقداسةارتبطتفصاعداالآن

وتقديراتهوأفعالهأقوالهحظيتلقد.الدينأمورمنأمركلفي،مهمغيرفعل

مجلداتضمتهاوأخيرا،مماتهبعدالرواةمنجمعهاوتمحياتهأثناءشديدبتوقير

.اليهودعندالشفهيةالشريعةبدقةيحاكونهذافيوالمسلمون،الستةكؤنت

القديمةمروياتهملجمعأنفسهمكرسوااليهود()الحاخاماتالرابيينأنوكما

(التوراةفيوردكما)اللهشترعأهملوابعضهمأنلدرجةوشرحهاواستخلاصها

كرسمنمنهمفكان،المسلمونفعلكذلك،القديمةالمروياتعلىوركزوا

الثيولوجيامن)قدراعقيدتهممنقدراتضمباعتبارهاوشرحهاللستةنفسه

التطبيقي.العمليأوالنظريجانبهافيسواء(الإسلامية

راسخأاممانأالناسيؤمنلأنجدأتؤاقأكانالمذعىأنمبرربلافليسهذاوعلى

روايته:يؤكدوهوالكريبمالقرآنفيسبحانهاللهيقدموأن،يرويهاالتيبعجائبه

إدطبمائفؤىغنينطقوفابمغؤىوقامناحئكئمضنلفابمفؤىإذاؤالتخبمثو

الأغقىبالأفقيؤفؤبميمرة،فاسئتؤىذوبمائفؤىلثنلإيذغتغةبمئوخىؤخيئإلأفؤ

بمأؤخىفاغبد؟إنىقأؤخىبمأذنىأؤقؤشينقابئقكانبمقتذنىذنائتمبم

.(12-ا:)النجملآ،بميرىفاغقىأقتفارونة+رأىفااتفؤاذكذبفا
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4!*!م33!أكاع84.4!أ!!ك!*ة!5443!هح*ءكهمه*ثاء

8ذ!3زكأهمى04ة34!ص"40!ع!3ح!هل4حةط؟ححة54،،

"4!ةذ*!هل4!ل!،ص!لم!ة(4!لة!!7!*(*عكل!4!يطة6!ه"*!س،!"ح4
ؤ!!4!هل*ءأك**،6ال؟4!*4!س44سه!"،*ءذ،نةثيى،!لأ**!ه

"306ء4.61!ص7ة5!س674!!حذ!ع!3303-!ح034!ص*"5

نص3ح4،33!هل44*ةء3!3ء*هذ!ءله!ولحة4("م!ول4!*3!صأ2

*53!م*حءأكا3ح،**هءلا7!س،ض(ط8،ء3ح3،"ذ"ط"40*

ول4!سه!*!ص33ع4.ص!يء2(ه،ص!ح!ج*ذحط"40،أل*ء!!ل*

"4!م3(ء!،40"ح*ح3،ذ94!س775،،لمهع+حةا!لأ4كا3(!ثع

ولولد5حلثاس3،!*4ه*!52،!!سكل!!ةمم!س33ط3ء*فيح

م!ط4!مة"هلاهم44!)"ء""لأ،ث!!!44ع3!ص3ا9!ذء!مء84!

كلح*ه*!اك،!صهن!4(!لا"4طخأآذح"*ححه4.،،*أحطآ

3*
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59ط8!ى*ه*ءآا!***!.

4!31ط!س3!،*05(063لهاح3!س،+*4لو!03"3ة(!س*!*أ:!ثأ!4*ط(

!4!مه!،ولكةع*ح35!لو3!هل4634"3،عس!*س!3!ا!5ة*ح5،4!(

3ءأ!ءأيا3عا+)!!صم52أة:4!ملمةك!36!س4!س!3ع!ل53!!للهأذ3لأ:*ةد!ة

أول!اع،آ*ذ6!ك4طجذ(4ج3!ك!!ئ!3لا*ح7\ر33أ*!3ء!سهطح3؟ء

)!ت4عثه3لى04!لهاه*ط،لام64ح6!!ثهأ!م.ذ*لما7ع33،له!*5-ط.أ!ثا

أ"!3آه40!3،*40ء)شةكام30.3!3ة،!!03.3لأ!ص،)أ"!!ه!ح

13ذ414لأح3(3،*153+!؟ي34!طاآهوللأحء*3،!ولذكا343ذ

،!!3،ء*4ته؟ه!،7،ط!ص2حء!هل4*ص!ع4+*4لاهم3-م!ع4

ص!ءخح"آ"مأثع33ول"طمح*4!هلل44مماح+!ثه!ه"!ولي*هةح2!ص3"آهـ)؟*3

!*4*ءأ!ذه*36*"،!لاكح!ثة3ع(4!م6*!(ح3اك!سح!3!س!طم35*
8!ذح3*لماح!لما*3ة*!قى،مأ4!ص1+"*43آبم5!ولث!ب!حة*!ك4ذ3هنا(عع،

44!س3أ*!8،ءكأأذلهأ3كا3!ص!84*ة!3،(ط!س3!س!عيأ*23ذى*"ط*"ص!

4ذ33ذ**3،!4ي*ء!مل*،+ةلو3،س!أ،ث!ك!73،!*4!سء*!هل3*3آ3ه*

،4ةع33ع43!،ولهذ،!طعص!ه!س!س!3،اي4!ص.ح!3آ423ء*مة-يولل!ءكا"*3

8ةه*3،(4!م!هل!ص*4!مأك"،!*"3330!ه!أ!ط!ة،*3"3ءلو!م!لك!!،"4!م

5!محه3ء2طله!!م3!،4كلم*هآ"3*ج34!*ح3،،4!سكث!ئهءح.259

48!ص3هم!!33ء*8م!حة3*!ةلهأ!آيه*3،!*لى(4له!ذ3ةول4!6"له!!مكه،

أ!4!س53،كهعط*هكلم!*،لأأغلهأ4ةح33*5.!!لذ،!!ل!س!م4

*"ء*+8،!4!م3ءشه*4!صلمله23يذ*3!!7.!ص!+*ح9فله3ة(!،

يأ4!4!،،(4حح3ع!آلما03353"4!لكللا53ل،3ط!*47-"ء*ط

3408آا،ايح+3!33*ى"4ةح3هثعك!هل!،*57!س*ح*"3،ل*ثه6-ح

50*!ص64*لما!*4*،ءةء*أع33!*14كل!)!4ول!مأ!أث!!مآ"!ة7!ص

ح!3،له!لهأ*4"!!ص7ثة!4!هل!مء!!سخة7!لكك!كاح!ه!3*ثهآء،4!صآ؟

ح!33!*4!م،4!س،3"ء،!و!!ص3"!3!سياه*ح!ع!اك،!صء2!مه*-

"*ح33ذ*!.7ء"ذ3!*أل!سه*!اهل!ص!ا!ا!،ء!س!3!م39م!طله!

"5،"4!ص33!،8لى7!ه!3"!3ةح3ءم(4ة3*ة!ع4آ،!*ل3!ثهلملال

+*43*لهاح3(!طجكه5لو*!س4،!لمأ*(!ث3،ط(4ح"!مالاء:،4*5-

4ب!ة*!ك!طص!،*س!ككاس!3!ح*4كألمهكا،5!م3!كاح34!4"ه:هك،*ح!لك

")!3"4!99!ص*!مل*ةأ!ا(3أ!ه!آع"،ولح!33*ة!ا!"3!كل!"*5-

س!"ا.،ئم!أص!"ف!ع!3!س!"ح3!**4*ه3لهأ3ألامل"حأ!40لما357ج*!م.8!ث+8

ح!كح3كأعم5،1!،آ27ءي!!م"03(!م3ذ"!ك52ظل43*،أح3!طنا

9*ك!ذ!س33ح4"ة!*3آه"4!ص3*ح3لع3!!ة"أ،.يىينكا!41
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له!!آملا!ه!ث018!مث"!!هل".9"

ي!*!ص401يح225+أ!أله*ح،.ء33633*ع!ةة!*4-ع!هل3ح8.

!3ء*هم!4عك!*)ةاكالاغلما،ذم،!4!م3مه4ح!*!س!44!ص"03"

!أهكأ"ة(لح35!ص33!04آ)ا!(403!ص"4ذح4ى04!*!س3

!س3ح3م3لكاهأآء33س!سةلما4،،4ءة+حه*ع!3!صألأع6سا+ىاكذ!سإ،

ل!ول5،!!م4!صله!آلهأدا3ء!3!بآه(4عح7!"ة*حمه"4*"3ملو!!م*-

،أءلما3*ة!4(،(00ط!4+3يأ7!*4"3!صح!ء"ذءة!م4ة!4؟،

+*4ل!م3!س4،آعحلم(ر4ةط3اه"!س*أ*ء"4ض،(4محه-4*ءحطعثه

هآ!*4"ه*!9!س3اديم!ه!!ص33عث!!س،(4!مهجذ!كلأ4ح+"3!س4"ث!

4!ة7ح33!!3!"أذخةهنهع،ط!3ء98)0!!451،!لك4،4!ص3!م*!مآة

18!هل*+!س،"3\7ةم4!م!53!م**ث!"ء34+!حا!ا!4ول!م33ز**4،

!ذ!ل4!هللمام!*3ح533مل!!م*!م33!!!م.لأ5(ط7!م4ةول3!م4!*4

ة*3""ة!س،انه03،ك!.هم!4ة3س!لهاة444!م"ه*،.4حله4!هلحطله!3*03!هل

!ا53لماءة3+*46ح!امل"ةآاملأ3!!!ص!3!*ي!(4"ة!!*"*ص!7!ل!لة

*ء"لأ!*ة!3!ساآة3!ص+33ا!ا5آه5!اث3ذ*!.ك!ذ*لات!4ةم!*ص!34خه

ء63ح!ث3؟ل4آءهمأك"اص!طمألى3ة7!هل*5*"1!ك،!*44ذ33!،!ملو-

لمال!34+ل!3ظ!مه*!ىل"ط53+يلك302"4!صلوهه*م،4!س3.*ول*ة3

ع"3"*ج*3**،1!م!3عك!هص!3ع46*ة44!م4ج3حذ4ح!م40"!مء3

"لو..!ص!اكةء43!م+ءآح!مه،!3!لة+،2!اكىف5،!ل!44"3)!مل!!أل

كل!ةلو!ث"3\3!س3!مه0!ه!3له!كاع7،الماآة!ألها!!هم!!*4ح4،!ل!.!،،!-

علهأ35!!س33!مه4آةث!4"*!سمةثمة(413!ل!3ولهذحح33مه*.ح3.*!عك

3ثام!آ3ع3!ك!6س!حي*س!4ة*!(+إ،أ*44ة393!م3ح*غع

حظ9لماة3ةم!سا!ك!!هت1،،02"فى*هأ"،ذ6كل!،لما!حلماه3ح!"!-

ذي04،32ه3!س!!س!4ا!!مه603!ص،!+ءا"*!س3!هك3ح*ة*ص!لهما،ذ4!-

335(ص!!3هم4!22،ة*!!ة!ك4م.(4!مهثا93!هولعم3!هية3"!ص4

هأآ433!سشء343،ءله!!ف4ءلملم"لم"ءململء4-++***،!ك*5

هى*!!ل+ططط!!هلز!*4*ة،!ثهم!15"هم!3ص03"،!*!م"!3

يه*(!،*ح4،ذ*5/،ء!متتمعلملمىه*ء*!لممل*4-لو"+!لو!ث+*

"3ذ،!ه*يا/ل!ولكه3!هل*!حى*.،،بمه

آ*"كصة3!ا!235*لأ4ة3"5!س5"هما!،93أعلما4!س،!س*هي-!مذ*!س4

،*هم!4!مهي3م!لما!هأك!عءلو33آ7)!كآه3ءةح*!هل4،3ح5ح3ة98،"ءة

(5أ!!ثي*!+!ح"ح!*4اذكأ!*"كل!3!مه037ءم"!ثح!ن3!+لماه"له!ذ

**ه*!*،!ول8!ثه*له!؟!"ة3*له!*"،!ن*عمة
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29*+مههي*؟*!ط"ث*ى!.

3!ع،36*!هلأحعم!"ه!مح!م"4!(أهل4!!*ه"4!مأ!،3مة!ل1ح738آ!ع!اك

كهكايه!،!42083!4،طما*!ءكظفىة4ذ3!صذ!،ح،!40حه!مل4

ح!ص+!!عمل!،*ه*"طعكاء*هح3"ح!س!ح،*م!ط!*!س*ذ!*ص!!

؟؟،كد!\م!*ءم!ص!3ءدأحؤ3،آ3*فى5ح8سءة52!ص!،ح-حأ!ة؟83وله3

8ط!ث!84ح!ث3!م"6،حأ!ة33"6حههم+6هك*34+ذ867،حتكا!"!+ص!

!مس!طع!يفىكا!م!ءذله!ث!2ء8!ح"،ك!ط"ء!"ألكة(طءهل"4!س!ن*ة،-

*!+،)؟4ح،!+ةح،ولفى33ءم"4ة3*5ح"ول!،ح*9حلا،"ةأه*،

4"طيةط"مؤح*!+!م،38!ياكح!!س4!ل"ه*4!*ا!!ل،4!

ط!34ءم!*ط!4م!ط8.ف!ه*له!ثه4طع)!4!هل"52أهل!-!م،كل!عبىج*م!
م!طهمه،،ءنو!م!حا،له!لاهه!!،لما"34!هل4ج*!م!4!م!له!3ذ4!ح

ءمة!3!!م*ع33،طع!*!ي4!ك30

+ة،!م؟4ح"43ءهح،\!ء33!س"03نآ!ذ*4ذ36!4،"ذ(ط

ةث!لىس!*ه،س!63حلأ!34*!8نلأ33ة4!س،!ث!"!3ولكه4س!لأك!لم!8

ح*حع)!!4لأ7!م4ح!*!ع،ى+63،،ك!ةطكلأ5اكألء046!س،ة3ح

ط!حطلهأة!كه!س*ح*+،د!ه!"مهح*!!*4ج4"ا!!3،م!لهأةطكل!3

!طمة3*8"!!4،جعكة!ص3طهم!+*!ع333؟!،."4!م*ء!،س!
ع"هكعؤ44ذ"84+أم4ح4!4س!*هس!،هحه*41،!س!18ة*"5

4!م!*!س*،!*44،3ح(س!ح4أ"ذ*(ء*هامل،آ!ن!*!!ذ*عثا"4!4

3.3،004!مه!4أل!"ي4!م4003،ول!لىنكا"!م34!ءثث!لأ!م"مح*ع

"4ح*!،لو3!م8م!"!33!*4!،لمه*.كل!-م!طكأ*!*!ص3ء

؟طة3كا!!3مما"كمةكالم!53!ل،،3ذ*!ف27!ح!كولذ"؟!!م!3ذكاء5

!"ء8،ع،،+4ح،،،!طا*له!4!ةلهه275ألو4ة3*ةحه*!س!س)73اكا!م
8"ذ38*له!35.+ة3لهاءاهص!13!!3!ط،ة*3!*4.حهم!ة!3

طحط!440!ك!س7ع3*!س*+ة*!س4!ل!!!ص!مه"!ك!م335!ه!!،"!م!هلذ*!مه
ءمفئط"3آآ5"4!(52ثاء!3لو!هل4-"4ع*ح!ء*ة*!

*س!عكا*495ء39آج!حهمأ4!هلس!آحأ37!ث،آ5ح*9107طذ،*-

طح"ه*33ء!ك!م304*!س3آ،!س33!*4*ي،+ء"خء32"4!!!

**!طءولحلم!حه4،ولولهم3لما!سح4!س!*ةكه!س!!هل8*!ألف*3!ص،!!

ة،،وله3،،ذ"طحءكاط!مط!4"-3ء*ذ3!م44!ثه!ة!،!!س!مولة

3ءهول4ة3.عع!5ص!ةآ4كا7م4آعك"35!ه!آ3ح!ا،ع3ول3"ع3ح4

8!!ص!35ع4!سآ4ولةح4أ3م5+ه*لما!،!*4.ي!36ةح)،،!*ذط!

!لط!ماك3حلم!ة4"اةة34!!أىلر5لاحك!*ه54ط)*22"*7!صيح!
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+!"مكاه!ثل!آه)!ولولله!*.93

مأ3هم!3!مل3!أ!س!ولة*،4!س!""*ذ،عا*!عء3!س7ح."!س*هـ4

!+ة*!هل4لهأ!لهأ4!مله!لهأ؟لأا8"أ!!س!س،!ل!!مهلىس!+لأ،س!4"35"4!ص؟هك

لو*اث34*ة+3!حهآحيهم3لهأ0،4أححيه!ول!44ء3!،املمح4!!

لى"الاهله!حة4س!يا3،"ثعحهمأ*ة3ع3أل""،ألة33*م!ك!!3"74ح*4!ف

ح3عآول"!!سأل3!5لهأ4!م()"*ه*023.+ء،!!*ةهىهمألماه52

!ل45س!،"!ه!مم!"س!ث!مها!حىلثهولا44ح523أأ!4!هللاس!*547ظ!س4

353!ل،*س!4ول+4!ع!لا"!ا683+اع"ء!35!سط،4!ص!هم!"ءا،ء2

ى*43ذأيولء!م4!ما*44!س3".1،م4ح7!حلاس!!س4!ص4طتأ!ص3*!4
4ع!*ع!،"4!س3!س!4*ةم4!*!س!هل33!ك!6دح4817!+*(ح46لأ

له!4!سس!ث!"3،*ص!ث!بى،014لأكاى+ال3ذ!س،،4!(4ذ3-!هح

!رر*ةهلو"!3!ء8س!يلهأ*!ط83لوءط!**!س4،،!!ص935-

!أله!4،ءم.4ء!+4ة5333ي4،*عي!ح.هم!34،أح!أ*67.3كهلأ

!أإ52يا!3ح3ةا!ك!سذ*،!403*!س4طل!ةك!36"ء33"4!*!!

،35)+"آا!7ح4عث"،63آه،!اه!ع!!س4آههم!!ه!س!4آه"4!ص

3ة2!سآه+*قامل،!آ!ألك.+ج3!س4ح6؟3!3*!مه4لأ7.!4"ع

صا).!س2ألم!ءاله*!*،6كأ40تثا"!س9*5"ط!س"31!3*ح4له!5؟!م

لاه3!الهأررآهم!3!4!*،لي!")،ه!3كليأ(!حال!!م!نءةح!س4!(

أ!ء6،"لو!30،كطفةة*!عالة34لح!3ه*.*!سكلأ!3ء،هك5!ح

(4ذ34عال!ك!م*!ح*!هل*ح3،ح!*!س!،6ء3ال!(4ع!كط!"!م52

الأ3!ل3،كاعثم3م3،لول!!ه!*له!ز6له!لماة،طك!س!8،ذ!هي153س!4*هكل!7

لأكلأ3!!ة؟ء*(ةح!سه،طأىثلأ403!ص)"!سلى!(ه!ثكله!3!سلى،ول45

"4ح3ع!3،!4أ"ح!!ك!ص*،(طءا!أ!سء4!(6ا(حالس!حول*(3آه363ع

وللما424!ص4ال+!ك3نه5،آ3*!ص37ة*ه"4!س533آ.إ+ذ33!6لةكلأ

\!ح3!سا+3!!س*ذ!ذ،!أ3)لألأء95ء*64لإ!كأح4!سس!طح4!!4"كثلا

!س*"آكا!كلأس!!سخء*4ع!س!313ز!*304،لوله!ف4ط!صح3ء!تك،

6!كا"ح)!ح!د!س3آأ!!س*ذه*!!لمة!ل!67*!س4،(4!(!اأيحكألما؟!س!33

ه*3ءص!م4،خصح!سثآغس!"أس!!!ل2!ذ3ذح3.دهم!344"4!سلهأ3"ع

04!أس!*8لما54.حا"11ح3لى*ءجح4!س3!كع"81أل+3ءم2ول3!م

5"ك!1!،!م!4!سه*4*ذ!!س4مشح!س!3*!*7*!لا!!س،3!3(4!م

253ح!هم30طهه!هآ،!س!طآ55"!3!أه!سهم3لأاحلما!ك!4،3"آ

ثحول3ولهذ2،3ءطآ،!ح4!آ!له!خهةع!م!ا!س،6!لك!سولس!ذط3لأع!س63\!ك!!

لم!لأع3،مم!0(4!،ح*كالأي!م3ج7ج*آ4،7لماه3*لأ4لىللثه!
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هـ4ط"*5!*5*!!لهلد*!آء.

*كألماهذ!س7.+!ص3!حط!ح*"هه!ط،"!ث60ع!!!صاكأي!*-

2ال*هال3آهكعنلأ"*!7!33.-"4م!ح*ع4!ص"35ح!سح4!م404

ص!ط(م4ز!4،"4!ص3!ص!ث!مهلاك!3س!8!هحس!!4كا7لأ!3!4**

!ك"أص4!ل453!*ح*ح4م!لما3!*عاأ3ح4عل!4*ث!هم4عأيمح!*!

80*!م!،4،"ة؟4!*ذم!*!س*3حم!ا!،!مهاك!س2ه435ة*،وله

"4دي!ثط!ص"!3ذكل!!*ذله!آ4!م*!*!ص023طلهأ!س*لأ*لمأ!

"3!مء3.،4!سهم!كه!33لأح33!؟ء!3610(!مأل3!!،ال!ساله!(لماه*د

4!ذج3لما+ه"م!م64*ول!!س53آ4لا73"!3.هىأتي*ع(له!4،

"ط*حله!4ع7"كلئحةف*"!م،3!فح4.!م4آ3!ل!كلم!ص!ح!صلألألا5

ص!طيطلهدلم!ءمطح!7!س!،!ث4ية34!كللأ02!م*!ص43،لهةط!ك"!3

م!ط!8؟3و،!"ص!30؟4ح3*ه52ل+ي06."آله!4!ص53!44ع

س!كا4،س!44ة340*هامل3ع4"3حس!يم!33034،يء3!ص3.آ*،43

3ذ!أ*غ،ن!أ*!!سط*2!023!س*كا!*ولأح!س،4!م3ه*ول4و0)8*،4له!

8+9ةدأ34.ولآ!!ص3م!*ح*ح4،*!4حء24ح!لا*ذ،"!!!"حة
5ل+عمبمه3،لاآح**ء!5بى4.3!س33كلأجل3كهلها34*ة3(،

"4جكههمة!ف!كأهذ!ص!!له!75*له!534،لاهكهلأ"ةيأ4+،4!هل!5-

أ!حء"،!سىل!ي4673!ص4ول!!*ةله!3!ولس!له!طة3!س3(ولذ4ة3

"3لأ7!33،"ط!م3حلا3*آ!س7!س+"3!م!س!س4!ة!!س!3!،ط!ك!ع3-

3ه*!!!3!هلاح!أولةهول!س4كهذاهح،ةع4لأ4ذ3،!75له!53آ4!ة.

"*،اكف3س!لأ*لما*ص!ط(ولهم!*!حط3مه3*!!مه،3،"4"ح44لا4

ا!ح!سولآولى3!م!3،ولكهله!4ءهلم!طهم!!ك+!ص+3!أح023فلأ3ء35نيع393

*+3"،7هم!حح*ح4ح8ءط،4مه،ا!لهأ450(!ع34!م!!"،.ثع*أي3،

**4*لاه*هكيأ4!مه*ة"!3ولهعكتما41ء!ا!4خ*حآ*س!7!ب"لماء4

6**4"حكلة43،*ةك!هم!!س437!ملأ4!ك*ك!م*ك!3طله!08آكهلأول!ل!هههامل(43"

ملهاه"!كلس!*س!3ل!43!ص*!هل!!دلماهطله!37!"أل4،0ص!لما!ولولذ،3!م2"س!7

م5*!ثا!ص9هم!*!م*!7آثا5لها!ق!*4*5ذ5هم!6،3*ة(!كل!4،!سط4كى!

+*41)ذ!ط!4!م!لكةم3ذ*يع3يه!س!7،لأ*لاكه9،07ح49ة!كا3!ط!
ى041

+4ع!*ء!م،4ح!ل!!!هم!ه*4ولحله!ح4ط""،ط!هل3ذ!مم،ة*-

هآ3ث!س44،!همة!!ث+4!!س!++3ول5(!ح044.ك!س!مذ*أ3دآ!ح*4

اق"!*3لى+م3لهأ4!س3*آ"!!م!س*"!يةأ!4307"لهوهم!،6ول!أ"أله!لايما!8

لمهه!5،!45*حي(4!ص3!!هث4*آ!ع3آءلهأ4!4ة3!ج!*!ص!،ء(49
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2!ثاالسابكلا!صا

آطج"ء!ول("،ةول84ول"ء..9ثر

!لص!*ء*4.ع*ه،!لم!8"حآه+4ة34غ.ح!ي53ل"*!،7حد*لما3"

4هـ5ط،+*4!ث،آ!113لا!س!س"*!31ة3!أجلا،،أاآ5ول!4"لهأة4!3بم؟ل!

!ذأ،،7،ألماحأ!آ1767333ة**لأالأ35"،!4\\36!،"ح33+!ث!كيهآ،93،

أفألاأثعهـه4ح3ءآكلهمأكادبأةحه"3أ.!حأج330اح*6!سةع)6م،،3لا!8!"(

"4!مآ"ء(43ح3"4ع33.م!آاح،!!"،4ج).ح!ح4!ص4!ث95ة*؟

"4ح3!س4349!ص!4دس!حذه*ثه4له3ج3هكذ*هك.4،ثه!ة3!7ة*؟،

،،ه!*!غهولدع،،(لما،+3!شآالأة33!سأل،!30،،هول،"ولم)*!

1،ةهمأ43آ!4!س3،)أ!صم!*لإح(ه!خ!أ"علأ46!ص3ح4!م6!ص4ح،4

!7!5!هل!س*(!س*3*ءةآءس*ة!4دا302!أحول!!نأمكام!*ل!6*أ4"ط

.3!م!*84!(أ!4!هلع"هع35آهثه!هلأغ3،كأة3ة*ه3لا6ح3!م!أ*+61!س

،ه4*س!لما3ح.أة8أ""4!سأ!ول02،43(4ع!س"املإ!ع،آحاهل+67!9

أ!!سهم!*ء3"أ08،(43"!ص3*!از*ء(4!س4**أملالأ3هم!أ(آه!م

\؟18،لأأج1!ك3خط\73أ(مولس!*ةألم!ةلأأة+الما3!3كالحةح!ثس!لهأضه!3333:

،،33ا!5!ع!س!3"5ياهى!الأول!3.04!!،الوهأ!!"،*ج4)3

أ!ة3وأث!ء3،،.آس!4!4ة3ولذأ.،ص!35!ةأ!،ا!!س3!ألخ،!53ءامللول

كث!3)س!لهأصأة\"،أل4،311ع؟ء!،ح3مءآ4ح3!س6)س!7ا6!سح!!6،ك!كه

53)اله!4!لما174،خ4أ"95*33!سل.+*\2ءولة+علىح!اس!فىث!.،9

كأ5*ة!)آذك!6ء"له!ا!ء"340،رت02(4!س*ذ7،*!سع3ع5ح،!5!س،

4ح!مث3*!سل"!ث!24!س"4!س3!ك6ج4،.،ل،)،حألفهل5!!!ة-يهـلهأ

كا!س+؟!س4لما59،"4ة3"430)"!ك،لهأةلأ46!حى7ج!"إ*!51كا3!س7!س*لأ7

44هلم!3*-لا4*هم!اة3!ا!س3ءآع4ذ3.لاآ!سج،آ35*4ح،"ع!لله!4"4ةح4

4!3لأح(س!43!س42"+4ا.،ة3ا63،!4!*!مللةثة،أهب،،عه*عط"

فى!اغء3،آص!!74!س"!+اءس!*ل!س33آهة،!!سس!آ،5ح،7+6اله!للا*ذ3*س!ذ"7

عة!س3خح؟ط،33!بماكل!!+آ!ل،(5،،"4!س!ك!ص37*ثع738كلأ3ء!ة!ك

،،.طس!+!اءك!.آولله*ةس!لأ63604!صذولج5لك!لماهث*ىل"5!هل"ا!

+"ة!أ!م3!الأ*ححألح*هخس!ج*س!لىع!لةم!س*م!س3ة*"5(ط!م*03!ل

ثكا3!همةاة!3ح5ول7ذح3!سكل!ةم4)!ة35!ص3\73!*""؟،*ءم!الة*!آ5

4*ذء!3!س3آ!ه!!ل*7ثاةلى!لحوللأ+3(!ص7ةح3؟*عاثغة*:4*ة

؟5لو*لحلى"لأب!!3(4!لك67!5)!س!أ\3.7*4أأ!!،أ""!س4ذ3!.4ة!هي

3،ألام!*ذ4!ث!سس!3أ،لألا*52يأ4!سة،أل5"آم8"(ة،63آلمح!+كل!آ5

ة،س!ل3ح3،ء*!"طة*4.ولأ+،ا(ةلهذول-آ5مأ"ةأ*،م!ص2ء8،0ول3!ص4

*نكا!8!لطع"كر7ع3الا4ة33*ه"!ج*ذلأع*هكاةىثاث3ح3؟آء4"3
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المسلمينيةامبراطورومؤسسلإولفىمياينالدصروكؤحدىحمد

هـ8!ل،!!س.!+،6،"مد،آه*!ه

لا3.ح!س؟!3!ي2!حم!ثح41*ء43ع!س!لممع*03همأ!!س32!ص،س!53!،ا

ي3!س+،لو3!س3ز4!+4.!4(4ع4"7آهلمانه4!ه!ج*(آ،!هل34لمئا4

4!س*ح84ح!3*ذ*ص!-حح*!سله!!*ه*!!4!س3ذ3*ج4ا،ثعحز،،!ث+(

س!ث!أقاه!،43ا!ح(4!ص3س!لع!ك*هصآمه31،هم!+ث!."س!،أس!!ا7ع*لأ

4ة!هثز"4+،ص!آ)340،أ414+\2!سلهأ4!صحا!ثلاء*ط)4!حآهأثةأ

*ء،!ر!!ع!س3ز+*4،،لاع!ا7،،4+"،4ح5عأذه3هم!)أللآ40*

ا،جكرألماء44!سه!9لماج3*ة6كم34هأوللى6أجهول:"40أ"

!،ه*ع.!"آح33ححجأ*ذ*!"4!س6!ص!3آءحأهول!!53*لاحلاولحح13

4!سأ"س!33!س4230*""!هل"3ج5ج*حعولع*ثية"له!4"ممهعذ33لها7،

!)أل4.*لأس!3+"ة!،4.*لماهملأأ(حال*!!سألأكلأث!!*ة!ةحئنما(لأ44!س

"أ!خح634!س3!س(4!س3،لعله+672أ"5ذ!ه!!هث!صالذغث!ع13أك!س"
يه"ىللو!س!مهحىل4ذ!ه!63،ظيأ،،سأ4جكط3،+حله!"1أ*يه!83*42ث!حأ4

!ث!س*+صأ،س!م3لح3815315)+3،!!ل4،"حجحخ".

جول43س!ك!36!سااا!ج.أج"3س!اةح3*ح!س!آ"ه*3آه"4حع-ء3

.له!س!344ولخ844!س7!اةخ3!ث!،3047\7!ذح!4!مه*الأ"ل!له!

لما*ء9م4حةص!له!ةالما!س!3"24آ3اهآأء"!س33ول3ح!لم"4!ص3ح3ة!4"ه*

همثلاهكه!ك*ح3آ!مةياهضأحلو!.3*حخع.لأأ+55لهأ،ءأ435ه+7ح7!س3،

!سلا33ة!س4ه!آ(11ح2!ي!سءآ(أ54،!سلأا!ا+3*ذحعكالا!كأع3لىأم7،!اسأ،لأ

له!كلأس!33آهالا4أ39يأ+"37+أهآههظأ،ة*إلمه*حح،3*44ة3

أه!اك!1لأ!سح33أحاعح3*ح،!ع")ـه،!كا!*ذس!امل("حءا7ة،كاصلال!حول47ذ(ه

!(ا!س!ة!اثع!ا!،أألظحع3،(4!ساله!3*،الهم!3!س!"ع3،"*4وليولح5
!*ءول!،!ث!ك4!ء33،آس!33م!ة!س*4كط،!ا3لا35آ!س33ة،!؟مم5؟ة2آح

!س3ج!حأ!س*!سح،هس!لاألهألأ31!ص،آلأ5)!!س!س"!34304ح*ثع"4ي"!لهأ

34ح.اةم37ء"طح7ع3،لهأ+"لع*آ3،م!س!أآح4خطة،مم!34!س*آ!ه*

4ة!ط!مل*4+ع!74"إ!س+*!!.3،!س6اهالا7يولءكلأ4!صلآا!3"4!هل

كأ3،،حث!953!2!س.7،،س!+3،،8،0112،!"!*ح4!!33لو3ة،،لهأة

ذ43*لهح*ذ!اكا47*!،س!لما."لهأآ6\!ثةاا4*ثع"3ا!34ذ*."

آس!ة،75حح*ع+!ث35!"لآه.أة"4!3،ل!حلاهلهلال!س!لأله!له!اس!

\"ال،!ة!لأه،ذ.ح،،أ!أ"35!س+3هولاكاعحة!،يولآلأآح*8،8"ا7

3!س،.\+ة!س!ك؟4،4!سء،+ء9"ا!س(،3ح3!ك4ذ!ل،وا!،"*ةحكاح!3ح4ةم،ء

ص!لما43!4!س!!صح،!!ط!"4ثهيهلا4ح4يذ3ول3حمه!*،ص!!الأ6ا!ص

ثلأ6ح3مآ"0،53ة*"03ع3*لاثمح(ذهول4!س3،لإس!3!س4"ولهول(4!س
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2!ث؟الابعلمحول

ط،!يلم8كمىلهاك!ي!!ثلو!م*84!

ج*3آل!ي!ةمأ!آه4ةة5،ل!.ككاعاءةح30(4!!هل4!بذ35!س*3حأح6!ط

ء،،لم!"!أقآاكاةآح،!يماكا\ة!س4(ء3ء3م(43!ممكأ!*م!ح4اكاه،!5(

أءأم4عذ*ءهكا!*له!طس!53،30(3ة*8)!!سا!8آ424.4*ذلىذ(خ

كا!س)*؟2،عك!ل!+"!سةلمث!س!ثع3حه*ألذ*!،ةءي-آهةس!3("يي!يحةالهغع3"

!ول!،ج3ة!ا17(35*ه!ل!س4ة63لماح!ص!سة3.!6لما6!سطآح

)!!ص*ي33ه3(44!ىل(4!م4ه*53!ث3لأ!ذ4،!سمء8،!!ة44)ولآ

63ك!له!ا33"!كاع340"ح4*"*ه"*أ؟

+!هل"ءح،"هكام،س!أ!83أ،ع1!*له!ة6طيء*!هيع*8!45لهم

لو"ه*(4ح*53!لو0(4!آ(ة"3،اةلهأكه30،*!س"4!أهللىع"ول"ةةل

ج*ه*ءلهأ4حول04!)وو!م4*،330"حهلم!س!ث!"أس!4"3أس!ث!(7

،10ط+ذه!س"،3ولةعط4!تللماه3*كلع"!3*!ص8،13"ح!ه!ه23!س،ألأرأ

أ!ة،+!ص5!*ء53!ص!،،أل،كأهكه!4!ص4!ث!ب3-)،67!3ء*،3!ل3!س!+

حم!!7ة6.6ءة3ه*!ص(4ة*ظ،ذ67فى3*5س!كاهثم"4!*!

*ة3ذ8،!،ول!ل!،،ح؟!س!2!عئي93!ص33؟3ءهذ،ذل!ولء2ءول!"ة!ك!4،

م!آأهآه4،هأ"!*6)+ح!ل،33لو!صحح33073،(ء(أ!!مء8أ3!03!س،

آه!اله!،+33ول"ء5ككاح8!ألا!44ع6\،ثه3.ح!33ة!سكاالحالهأةلأ(ه
و!س3لا3!أ!س،*ا!ن2*5آ!3آ4ج3ذ!"4م!!أ!ا!أع(4حولحع+3*

ح!س*4!س4؟ء4ع!7!سولكل!3فىة3"ةه*17.كا(لما44شة3!س!س!س"7!س!ل

59ذآوله*كاه،44!؟"مم"!ء!أ5*ذ!ك"*ه،لأ8،(!!ل!(4حكث!!!

!71،!ولآي83!،63"ه(ععل*ة44!صاكهلأابمله!40آ3نههول3*ك!،لأح

ح*4زهث*ل،ة2!8!ألعثهمذلأله!ذأةكا!330!ا!سنهكا!!ص!س454"(4لاع

4!س!س!هث!ذ!3امل!!سذ!س،!أل!*3\3!).(0،كلأ!3م4!4آة*ذ*!ث"

ح!3ذ174!7حاك!سحلولم!س!،س!س!"675ء)!ة*ثه!هك!ولس!،59كر*ةع!5

آآذ6ا!ألول5!*!له!3ولة*"306!أل،!مه!ي4!ملوهط!!ه!*!س4

أ!!ىل!+س!!أم!3!مل!س43(!"ة!3ء26آذ"!ةذ3!سظ(3!7ء!3"،

3!احم4!"8*!س3!،!ك(ه!3آه*)434ة5ص!طلى!فه(!آص!6.37همأ4ح

4!)حكأءأولهم!ثه!ةس!ء3اول"ه!3لم!7!س)!(لو7.ج4!لأع!"(!صة8،+ةي

كاه5ع37!س523ح!أ(ةل5آةلما!مأ34أ*!"3!،!مه83م131!*ذ9*

،لماكم\*5،م!ة،5ءفة3ح57!س3*لماول!ل!ح3همة6اح"5،*،3آه7!س"

3حلأيه!،"ء!س!سلأ!سآ!هكهم!ح!،4!م373لهأع!ه!كولل"4!س4ذ!ك"*اح7-

له!ا!حقيء*34عان!ةه*آهآ4حجو8!3،ول+4"4!!"!س!33،ء

4!*!-6ج*س!**ء6ذع؟س!3!أألهول3!اسأ!!كاهأ.!3لأ4!
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المسلميناهـ!اطوريةمةشسوال!!الإمميالدينمؤسى!مججيمحمد5ك

3ةل!جآط!ه*8"*!اآهقى.ول

أ.*ع3!5،3!33،الوأاخ"مح4ذ؟"3احآة!3،أحآع*،!03.3!ك"6ا!م

44،"3،يعيآ!3"98ءص!ثنءلهأل!*8خول3-*عث*3"!مه!سلوأة!!حذ،ذع3

"آ!ا"جوأ"ح!3!ثع!س7*هوله0"ولة4ة3*لأ310!اك2ةح!م،هلو!3

)1!سج5ولة14!كأهمأ4هغا"4!س3مة07ة*!سأ4!م3ة*،عة!سآة3ء3،42

ج3!سع4."4ة3لهأحثعآةث!،ة"!طأءس!له!عأ*"63+4!!مه*لو76ع

"33!مء(.!س4*ة!*ص!له!3!،،له!3*44.3!3آ4!!ل!ص5ع!س*ل!*،03م

431*!،ع!ل*4!س*ول!سه*3يأ5لما3*ع33!د4!"(4ع!س75ع-

*3*(!س64أ!س35ذ*!3آهىف!هل40*!44!ث!ك!ص4ء6أك!س404"،"*ذ

ام!آأ)*!م52أ!!!ح!*4ل!!مه04م!بم!!4!م*ع*34ه"لولا
خكهةا(05*هذ(ة45م!(!لاذ!نمله!4!(أئ4!س7ى48،لما*5(!("!ةأ!.

م!كاءيعطولةطذ"3ع0230033ةيم3أذكل!ا+!9!م!3*ذ"4!م

5!ص98آ!سأ.كلأهم!!،ا4ول!س5"4!صهكا3ع37!(ةه*4!س3ح!!

آكأهحم3،ا*ة*!!10ه!اول16!ساس!!ص17،.5،!ث!س*5!ة7!س0.3!ح(4!

"3034(س!"نعآ،!!أ،!*لأ4ة3*"!س*53ثح61!س!آ:4(لهول3*!،30
ح!الهأذإع3!5)،!ص4!4ء*ا7آ*،!3م!هل440أ!.32ه،،ءألك!سأ3آ4ح

نمم53!*،6+!"ح4،س!طةا8أ(ح6عاهه5مهول03!س3،!ه!!76!م

!جول!سلى4ة3!ك!غ!فآ،ي"ءلم!ل.أول!طا!ة،!!آ4ة5*!س7!س،+ألهأ"*

4ع4!4!أءم!س55!س!لا)آ*3اج2،!أح*أس!7!ولء3:+*(430!آ:لاا

674ء*س!"ال!أل!7"*عي3*أ45أع63\2!س3ح(ها!!صس!آملما3!سل،ء

،"(ىي33!سعمه.!)ع*أ+له!3)*!أ3!!7!هل3ه*،!ث.كث!4!!ل3+كا6

*ءس!*لما*ذ!س!آ!ص4م40*ة+أ(ه!ل!4آ4!سثه!كال!ة"!ه!5آ!ا(ح

اس!ءررأ!س*!سذع!*س!3.33*4"!!،4!ذك!6مآس!هكأس!آولة903ذ"!!

غحوس!303،*س!*!ه!ء53*!03ة("5،!3هآ!ث"ذ51.*كهلو!س-
ع.53!لة"!ا6،3\24*س!غ3!هل35!س4تمكا!أ(حح!!أذ023)"ة3+4!كح3-

5!3ذ!س3،فهفلأول،!ث!35!س!ءول2\3!د(ه!!3!ه!"4!!هلآ4!س*53!*

6!ك!3*ء(ذث!3كا5هظ،كا(ولى5!،3،ة!*ل"ط!!م!حاء*ح

خ4،أ"ه!،7!صءنهلما3لهأذ18أي!393!ص،*؟ةهول2ءلهأة3*ح!88ذ*!ع،

اكل!8"اس!ة!3كل!3ه!ه!جح!أفى!س3(!كا5*ولل!س33!ل1004،أيله!3"،)7،

آ"8،4ع33اثغاح!53حةأولا7.،،كأ،4ع!حعة43آ5ى04مول!ا

ثاه،لم!آ!اهم!اة7أ!!ع،،امهم!3أحيم3كالا3أ5؟أول!م:!له!4!،أم3ع)،أ!

4017*له!ولول5آاآ!سح،!ث!صلأههظآه!ا(!سلحأ53!*4(ذ"؟3مآلح4،

حه*53س*ة!ثع!"ا!أم!*ذطح4\7!د3!س7!س4!أثةلأحهآ3!ص؟ذ
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السابكلالئمكا
25!ث

ط"!م!هلوهلـهي!"!ث*ى*.99

،!"كه4ح*4024!(4ذ!س)!!04!ك*ول*همأ5(ط!س!س(4!س6!أ04

تي4!س3ع!ح!*ح5ه!ه!ح+5ءص!ح9أحج!3(5لأع**4عح3أ!004،

)إ،لإس!!3!!ل4!مهآهلو!4!أكذه*آهم4!ك!اهطه.!*!ه"4ع3غ

!3!صكأفى3+اث5،ذي.ا*!لهأول3أهم!41\\2403!س4خ3ءئم3!3ح!ح3"

*ح38له!أذة!1،ه،151!ك(34!هل674أ!س4ة3ء!3لأثكاأهذ!سأء44!سآ!سأ*)
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الثافى-افول

معهم-حل!فيدخوله-للنبي()المنورةالمدينةمنمبعوثون

آخروفد-الجديدالدينيعلمهمالمدينةلأهلمبعرئايرسلالنبي

اضطهادهميجددونأعداؤه-للمدينةالقدومالنبيعلىيعرض

فيالمسيحيينتحول-المدينةإلىالهجرةأمرتدبير-ولأتباعهله

.()المنؤرةالمدينةفيل!قامةدعوتهيفسرقائمفرضل!سلامالمدينة

لقد.مكةخارج(والمعراجالإسراء)بعدالآنمحمدشهرةامتدتة،.ح.--8!،

يلقىمكةفيكانبينما()المنؤرةالمدينةفيسرادينهوانتشرشهرتهازدادت

تقعوهي،يثربباسمقدئماتعرفالمدينةوكانت.واستهزاءوازدراءمعارضة

وكانت-،مكةمنميلاسبعينحواليبعدعلىللحجازالشماليالطرففي

وكان،باكروقتمنذإليهاوالعلوموالفنونالاداببدخولتتميز-المدينةأي

الذينالمسيحيون:)المقصودالمهرطقينوالمسيحيينالوثنيينالعربمنسكانها

باسملهميشاروكان،واليهود(المؤلفيرىفيماالصحيحالمذهبعلىليسوا

.الكتابأهلهوشامل

بينهماوكان،الآنالمدينةتمتلكاناللتينهماوالخزرجالأوسقبيلتاوكانت

الحينبينتنشبانتيالنزاعاتوكانت.طويلأمدمنذمستمرةثأريةعداوات

الجماعاتبينالدينيةبالنزاعاتتحعرزالقبيلتينهاتينتنافسبسببوالحين

عددآأنلاحظناأنسبقلقد.المدينةطبقاتكلشغلتالتيواليهوديةالمسيحية

إليه،!وومحمددعاهمعندماللإسلامتحؤلواقدكانواالمدينةأهلمن!.،02

كانوالقد،الجديدةمشاعرهمعنالتعبيرفييتوانوالمبلدهمإلىعادواعندماوأنهم

العامهذاشيئأنهمؤذاهاالتيالحقيقةمنيتضحوهذا،وناجحينمخلصين!!يديمت

رجا!طعحثسساثنامكدإلىقدم،الوفودعامسميالذيماالبعثةمنعشرالثانيا!اماوحو

قى.شمالتلوهي4!افيلمحمدضلى-ممعالإخط،صيينوأقسمواالمدينة!!حأ!
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الملم!!يةاطوابمؤسرومي3الإساالديرر-ؤهلح!صهمحمدتر47

يسرقواوألالأوثاناعبادةيتركواأنهي()البيعةالقسممحصلةكانتو

أنهمأدركواإنالعربإليهايلجأكانعادةوهيأولادهميقتلونولانيزنوولا

)يشهدونيفترونوألاإملاقخشيةآخربتعبيرأوإعالتهمعلىقادرينغير

.معقولأمركلفيالنبييطيه!اوأن،ور(الس

وهوصحابتهأحد"لخيبئمحمدأرسل()البيعةالقسمبشروطارتبطواوعندما

مصعبحققوقد.وشريعتهالجديدالدينمبادئليعلمهمعميربنمصعب

أحدوهوهديرةبنأستيدالإسلامدخلمنبينمنوكان.كبيربنجاحمهمف

بيتالمدينةفيكانوقلما،الأوسقبيلةأميرمعاذبنوسعدالمنؤرةالمدينةزعماء

.للإسلامتحؤلأكثرأوواحدوبهإلا

إلىعميربنمصعبعادالبعثةمنعشرالثالثوهوالعامالتاليالعاموشي

لإضافةبا،لإسلاماجميعااعتنقواوامرآتينرجالأوسبعينبثلاثةمصحوتاةس!م!

هوالوفدهذامنالهدفوكان.بعدالإسلامدخلواقديكونوالمآخرعددإلى

قدكانوالأنهمنظراللنبيمقدورهمفيمساعدةأيةأوالحمايةتقديم!.8دا3

عليه.أعداتهتآمروطأةلاشتدادمساعدةإلىحاجةفيآنهعلموا

المؤرخيقولفيمامظنفهمسياسياتجمغاالحقيقةفيالوفدهذاكانلقد

هذافي."المسلمينامبراطوريةمنهاانطلقتنواةلأوأوشرارةأول"أنه:جيبون

تعهد()صحابتهومريديه()عشبستهوأقاربهالنبيحعقدوهالذيالسريالمؤقىس

عننيابةالمديفتيوفدوعدفاقد،الولاءيمينوأقسمواالمتبادلبالإخلاصالفريقان

يدافعواوأنقائدآبوصفهيطيعوهوأنمكةمنأخرجإنالنبييستقبلمواأنأححلها

كانإذاعماوسألوه،وأطفالهمأزواجهمعنيدافعونكمانش!آخرإلىعنة

شيءكلبأنالنبيفأجاب،وقبلوهمكةأهلعادإنالجددحلفائهعنسيتخل!

يعدضررممووبهميلحقساوأنهدماؤهيدعاءهموأنبينهمقسمةالآنأصبح

ضآنهوهمحصطحتدشرسفرباطبجمنمرتبطووأصحابهوأهلهوأنهبهلاحخآرافص

عاداهم.!متوعدوصادقئهممنصديق
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2!ث9الثالهشوو!فا

بأنالواثقالرسولشأجابهم،ديقسبيلفيقتلواإنمصيرهمعنفسألوه

اختارأنبعدالفريقانواشترق،الآنمقرراالاتفاقأعمبحلقد.الجتةهوجشاءهم

لحوا!كبكانتالتينفسهاالسلطةلهمشخصاعشراثنىمنهم!ههـحمد

أيفئا.عشراثنىعددعمالبا)خالمسيح(!!سر:)النص

لهلدودأعدوأ!غمحمدفيهفوجدمكةحكومةفيطالبآباسفيانأبوخلف

مكة(رياسة)المقصوددولتهرياسةلتواليدعيأنفما.ولدينهولعشيرتهخصيأ

قريشدعوةفتمتالجديدةوهرطقتهالنبيإبادةعلىصقمحتىح.،04

وجرى"خيو(محمد:المقصود1المذعىبقتلقرازافيهاتخذوالمؤتمروحلفائها

منهمواحدكليحملالمتحالفةالقبائلمنقبيلةكلمنرجلباختيارقراراتخاذ

الهاشميونيستطيعفلاالقبائلبيندمهليتفرواواحدرجلضربةولضربونهسيفه

كلهاالمتحالفةالقبائلب!!علىيجرؤوالنأنهمالمفترضمنلأنهلهالثأر

عشيرتهم.ابنلمقتلليثأروا

الوحشيةالمؤامرةهذهبخبرإليهأوحىجبريلالملكأنالنبيوأعلن

الكريم:الثرآنففي،لاحقوقتفيذلكإلىوأشار،الشريرة

القةؤيفكرويفكرونيخرخوكأوكيقتفوأؤليتبتوككفرواائذينبلث!!فيؤإذ!ك

.(3:ه)الأنافالمفوبمائمايمرينيخرؤالقة

للهجم،ةإلآيشرلم(السلامعلبجبريل)المقصودالسماءمبعوثلكن

.أعداؤهعليهقطعهاكحذهالنجاةفرصةوحتى.المصيرهذامنهرباالمحاجلة

)بنعليبهتحقىالذيالإيمانياللحماسه!الهربفيبنجاحهمدينالنبيإن

القتلةبذلكخادعاهر!رسفيونامالخضراءالنبيبعباءةالتفالذي(طالبأبي

كانالأثناءهذهوفي.!ه(النبيمنزل)المقصودصاحبهمنزلحاصرواالذين

ثنبأممانالحزوجفيئنجحاقدبكرأبيالصدوواصديقهبصحبةالنبي،".،د5

يت!+اثفيه!اخت،أ!ياقق+نةبعدعلىالواقعثورغارإلىصولالوفيونجحا!ة

،"-آلا
فانخدعواالغار!حةإليئبال!وصلواالقتلةأنالمسلمينايةروضلمحضولط.اص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسلمينامبراطوريةوكؤسسمى3الإيساالدينمؤسم!-و240 فمااطه

محمدحظلحسنهذاوكان،مدخلهعندعنكبوتونسيجحمامةأقامتهبصثر

.الغارداخليوجدلاأحداأنهذامناستخلمالقتلةإذوصاحبه

فيمالهمشجغاالمناسبةهذهفيالظاهرةالمحهيةالحمايةعلاماتكانتلقد

:البشريللدعمالكاملافتقادهعندحتىبعد

إذائغاليفيفماإذاتنينثايخيئكقرواائذينأخرتجةإذالفةنعنرةققذتنمئروةإلأ!اله

كيفةؤتجغلترؤفاتئمبجئودؤأيذةغقيهستبهينتةالفةفآنزذقغناالقةإنتخزنلابعكتاحبهيفوذ

وغادر.(40:)آلتوبة!هوبمخبهيمغزيرؤالقةائغئياهيئالفهؤكيقةال!ئفنئكفرواائذين

وسعتهمامابقدروأسرعا،أعدائهمامغادرةبعدالغاروصاحبهعطا!صمحمد

وبعد،يوماعشربستةمكةمغادرةبعدفوصلاهاالمنؤرةالمدينةاتجاهفيالسرعة

المئاتأقبلالمنؤرةالمدينةمنميلينبعدعلىالواقعةقباءفيتوقفاأنح.،06

ذلكبعدصارتالتيالمدينةأصبحتلقد.وودبترحابيحيونهأعلهامن

بمظلةمستظلاجملاراكبادخدهاالذيبالنبيتزهوعرشهمقربوصفهامقدسة

إلىمكةمنالإسلامنبيانتقال.بيرقاحملهمنبدلا(رأس)غطاءعمامةلابسا

لكلعظيماتارلخاالهجرةهذهأصبحتوقد.الهجرةبالعربيةيسضىالمدينة

مخقصنابميلادالمسيحيالعالمفينحتفيكمابهايحتفونالإسلاميةالأمم

فيوالنبيدكاللميا223سنةفيالهجرةحدثتوقد.(المسيحيسوع)المقصود

.عمرهمنوالخمسينالثالثة

إلىالهجرةفيسبقوهالذينصحابتههمالحقنبيينتظرونالذينكانلقد

منيرهملمالذينبدينهآمنواالذينالمدينةوأهلأوامرهعلىبناءقصيرةبمذةالمدينة

مهاجرينإماأتباعهأصبحالوقتهذاومنذ.لهخاضعينحولهتجمعواوالذينقبل

المدينة.مسلموهموالأنصار،مكةمنالقادمونهمالمهاجرون.أنصارااماأ

غنفماللةزفبيئنا!خإباتبغوفهـاؤاتذينؤالأنعناليائفهاجرينمنالأؤئولطلطؤالظبفو.-ءكأ

ركا!6صالعظيئم.زالكرذلكأنجذافيفاخالدينالأنهارتحتفاتجرينجناتصنهمؤأغذعهزرهـا

.(0551!بشآ)
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)6آلأمنأسقااف!صا!ا

كأطبقةأينتررأنالطويلةةالففكحذههمضيبعدالممكنمنليس،ىف.أ07

ومن.لهالاستقبالهذاوتدبيرالنبياستقدامفيالدورالرئيسيلهاكاطنالمدينة

خلمبعفالمدينةدخولهبعدالقرآنمنأعلنهماأولكا!التيالتاليةالآيات

مرذالتقديمذحاطالاكثرهمكانواالمدينةأهلمناسماالمسيحيينأنإلىاكتاب

.(مجطو!ةمحص!رقصود1)عيلذا

قؤذةأقرنجفمؤنتجذنألثئركواؤاتذينائيفوذآفئواتجقذينغذاؤةالناكاألثنذنتجذن!)

+لس!كرونلاؤأتفئمؤرفباناقستشينمفئمبأنذيلثنك!تارفىإتاقائواانذينآفئوائقذين

يفوئولطاثخقمنغرفوامفاالذفعيمنتفيف!أغينفئمترئالرتئوليإتىأنزذقاسمغواوإذا

ئذيخفناأنؤنطقغائخقمنتجاغناؤقابالقهئؤمنلاتناؤقابمالثتاهلإينفغفاكئثناآقتارتنا

أهمية!اتالآياتهذهأنشكولا.:28-له!()الىئدة(يمالعثالجينائقؤبمفغرئنا

كئيبابرهاناتقدمفهيصحيحامنهانستنتجهماكانوإذاتارلخيةوثيقةبوصفها

نألدرجةوتفستخاالشرقيةالكنائستحللعلىللحزنيدعوأو،".،08

واذا.(لإسلاما)يقصدالغبيالادعاءهذااعتنقمنأول-ولابد-كانواأتباعها

عمتوحادواانحرفواماإذاالناسأنعلىجليبرهانفهيالحقيقةهيهذهكانت

إنهآخربتعبيرأوالمقدساللهقانونإنه.وسقوطهملردتهمحذشلا،الحقطريق

يحبأندونالمسيحيةعباءةيرتديالذيالمسيحيبأنالقاضيالعادلاللهحكم

اللهفإن،الصوابجادةعنوالسعدالضافىلفيسعادتهيجدوإنماا!يقة

دمارعم.إلىأيضايؤدىمماالكذبيصدقونفيجعلهمضلالاسيزيدهم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسلمينامبراطوريةومؤسسالإسلاميالدين!"ؤم!ضمحمد

ط"*ه!*5!هولثلأ*!44،

ي11!ح"+"،ألك"أ!.

ول4+دهل!كد!،+ءكه!880ي!3يه"،؟ع!لمءه*إولى-كا!.!يس+!5ء!ص!كع
للاآ،8رل!*-كهعي!حمم،8لم،يىء!-4كهدول-!رء+ي،45!مل3ءلحص*4كه4!ء!ف

،ه3ء*!يى8،،،ئءول34"ىلم.+48ء،!فهن/!-*!خفكلءن!يم!ولى3!ي!ج!ل3ني*،
3ء!فهكأى4قه"د--ملع3زم!ءر45!كل،ه4ولمم!له!7!اع!،4-ء*.*هعولآ

!ثهل*ر-!1ءهلك!حكء!ك3مل!*+ى78،3!!+م5ح،لمو260ءول-!آ؟حعووي8أ!غككم!رم!4
،ءىكهيهع0،4مرلميظزمهـد،.".ى،ء،لكع713كامل"،7*،/ج،"ىة4/ى.+ه.

++!هل!"ءممه4ءولع!لالإأممة44!4ك!ه!"يم!ع*(اح4لا-ع

70!34طله!أللك!،،هك*م4ة5!!(ة7!ص.*"همألمنلاالألأ!مطعلالاتلا3
599ه5!س3.4ح*!لاهله!،لآ،!لأ،ل453"4!.ل!مق!سحي!،4"3*"لما"ع

"63*هةلأ4إسأ*لإ،!!ةكلا153!5+كاة3"يء43ص!لأ)ذ33ح!ص3ح(،7

3"3!سول4أءولثةمن!ملة*!."34ة3!س،(7،ول!إص!!سلا،هم!ول!كاأه!ش

أل!مئ(4!سس!*لإ*آهآء*،كاي!3!*7،4ذ*!همألأ4!ح3ء*لهأ4!م3*

!س!!ط!س!هثذم3هم!4!هل3لاءكأء!أح!سآه87!سذ،ء!لألالألاه3!س\3!ص*ألأل

*ذ،!ك3*ءكلم4،!ييس!وللإ46ولص!ع4ة5نلا!مايأ5ط!س4م!4!أكم!ا

!س!ء،3!"35!،اهل3*هةمهم،حأل(!سء9،!3م3،!*43حة!ص!ح!هلة+*ل

"63طحا!6!أ"!3،ول،ح95!هم30!س034د!!+*ط3!4.34عحلا!ص"

،!ي،)343آ3ول!ة!أ3،!*4كلا!6.36ص!كلا3!لك23!ك9ول5*(،74!مه5-جم!ذ

!فى*ع4+3،ط5كلجكله!لمحرءو4ي8004.+ط3(2!كء"!م*ةح"-

،فى"(3ة4!ص433لأية74لاهلأ)ط!!ل"035ج35*هذآهم"!سح"!د7

س!كلأ3!ص"اه!!لو!،!س!لة!هل!س3!*44!!مهكي!*!ص!تهلأ(س!كاء،3!لها"5

ألال!ملثه*لا54!لاعلز"!33لماحح!44لا4!!هأ3ول.،؟س!هم!3أ34!4

لأ4ح!لأ5آ\لح3لأفى*!س!س03قحغ75هذول45ا!7ثا"5.كلإ"3أج!3كلي5ء2أ!4!س3ع

4ش5،3)6ح36؟ءح3ع!م*43*3ح674(4ج3أ؟غ،"4!س3مهص!ث!(

3اعأءألماه3آأل!س!ذه*غ،و52+ة34+*3434أ3أ!ذ4*،؟؟3ا-،"(؟4ل"3-

ول!ثآحلىجاءاأس!كه+3!ص3هممحةذهم!7!سلأ،3.!له!،،يغ3!اح*ح-ا!

3.4!ع!لاغكاهح37!سىل!4،ثع3ح7ع3+اآه(ا-،يول!مةكا+4*ثم3،،*

+!اةول،ةكا!3!!س"آلاا(35،+لأأ"كأك4لالالأع*ص!خ"،أل6*!س3م!سلكا7

"4!س9ح!ععيحة،1مهول04!*ثح3.4ا،ول!لم،!م*ه3أ!!ة33"ح

2"
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243كالسااافاء

4ة2آم!جله!ء!!08*طول!**.

(!مل3!،4!س3)"+الآه*6!س*م!س!ء،3،ولح!4ولذ(4!ملك*59!!ء"ذء*

هم"4خكأة!!س1!ك3!س*(*ةح!،3."4!،!أ(3"!سء!ص60(4

6ة*!سحآ.ح!*43("حح!ص433،ولآأأهم!913!ص45(مء7!!"لهأس!4!53،ح

هحأ*آ!ص+ع!ل*هع2كأ4!د،!!س،،"4!مم*ءقأ،3*3ع!ئ3بلها4!هل

م"!س)مآ04آ84!*"ذ33"5*،ح!اا!4لم4!ءححكلجثمرع!ي4يء،كا

دم"ح،7ج*!طمح!*!س!الألهةس!حم!ول!*لطهء(ول!4!أ!ه02
44!صنا3ءآءولهط+**ح4!؟!،،ططلأ!!،!طلما،هول!أ(ع

*53"4آءأ!4!ث!ي.ك!لهأةي"!!هللهأ!ل!ه*!مه.."4ذ3ء!44*!كا؟:
،،(!ث!+لهأ4ح7كه440،لهاله!ح*لم!ه*محد!،،ذ40،!+ز"4!"

(4ع33!ث"*،4*ء(،!ك!لهأة*53حه*صةم4ءحذ+ه3ةه*،*53

طأ"اةلهأ4عة3خ344أةج*،!3(طحم*لا!ثهـ9!3!63لم!3له!.ل!(400

674*حث!س!ك!س!3!399ح4*ك!ل!ص4!هم!!س)ءكه4ه4،ول*ءلهأ6!م!6،هم!،ء

*ة"(+ة*صأ4*جذ*33هم3:عح!أ**لماحةطز!*ل(4+،،أآع3

لىاولء43!اهت!ص!(4!س!3ء3لهأحط*ذ!س*!س"3!!نكالها44لهأول6*3!5

غ!ص!03*كاحاج.،،ول!*5"ثلأس!4!ث،أ03،!سيه!*،3،ا5!ل*4

له!3*س!4ج،3ع3(0حط"4*ءحةلأةه*033له!4حء+(ط،!!طهول-

!ه!!س43ع*(ر42ءح*ه3ةلس!؟ولدلى91ح5،*3*!!سلله!6!ف!هةن4*

ه*!ة7،أ!5آ*3ي3لماع!(4هم!3ع*!ح*أأطمأ3"*(4!س"*ذع!سة9،!س3

!*4!3يروةمحككاس!52!أم!!ل*!س2!ك3!س،ذيفه*.ولةمك!6،3*"،-خ

3*ءة3!ك!6عمهثأ*ح*أل،37س!حخلا332!ملأ.!!ه!ه*!أ!!!س"303-ع

حهمأك!أ63!كع3!أ+كطء4!مهاك**04!م83!،!ح4*!*محةهآ،.4!

!،47،!*4ل!!ك!ا+6ول4،0!4)،،93،*حح52؟4علأ3،6!سء!!

ط"3،!*43ي!3ح5،+4ه!مل3!مألو"4!سآحأ!36س!كا!ول*!أثا3!ص4
3!!!م953*ء3ع!سه*7!س!ث3."2م4!(!هل3!ه!3*+7أل!هل3،ص

،"ه!س4،!!ث!س!ل!خحة،ح!هم(*س!67!3،"ذ،له!!س02،3403!ول5-

أ،*ثي+ح4+"3!س\3ذ\3!أ.

+4!س*ح*أهل.3!س!443حث!،!ص!ع،*ة"ةم02(4ح*ة53،ذذءة

6!كطول3!س!ص!مل3*!سل(ء!س!س!س!،ل!!33ه!هثلىعة**6739"ح

؟3ث"-لأ(*ع3!س!س*!*!"4(\\،30كث!5،+*س!\3أ!4340!35"

2ع53!س4آ31+آ8،ة،!ه!5س!لأ5ة4ح35!س7!س2،33!ك40س!كه!3ح35!ئغ!هل

كللاذأس!6ح7ع7*8+4عء6!ن!سحمهمأةأ،3لع3لوأد*(ذه*"!هك

!ء"3ءس!حع3!0(4!م!983(1!!*!3أل،!مل*53!*ال!35ذ5("
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المسلمينامراطوريةمةشم!والإسلاميإلدينمؤصي!يما!رمحمد

آط!!يء3*5*!!ثثلىله!ة.301

!*ي!أ*4كأع"3ءه"!س38!3ي4هم!!ك4!14له!!7*!ص4ث!!يمالأ!"3م*ه

"4!م5؟ء!س*!ي4!*4*!)ةع!152،ة3!47!س33فى!!س83طهم!

هله!43ءكلاة"5!س،ءذولح!س4آه!؟"*ةاةول3ةله!5.(آ"!3*ة

2!يله!ول"اهةمة،!ص!!2330!ذحة*ه"4ذحط1**3غ"0233ب3(!

6!س!س"،ع3!هل46*(ء،"،"+1!4حذ4"!س!ه!+7خ!صمغ!سة!ح،،،3!أل3

،*ه!اكا!ى،،(!!ص533(أ+مةك!33!34"م44!مه!س!هي9أ3جآهس!ط(

3+3!ح!ص*3.،،أ*"4ة53!س!س3!سم!سبمجمول3!س*له!!م"آ!هلط"4!س

53ء3"4،ل!عة33*ةط،*جث!*44ذ34ةس!أعأس!33،*30ء3
م!!ا!7!*4!لم*هأ(!مل*ا5همأةاعلجءس!كث!27جاس!ع!4674"!!هل

ء!*(ة!س3."4!سعة،ول"س!34م35!هثعول4ة*!"3ه*ة5!س4،*ذ

"4!صثهـ*!مآء،4!صلهأةح7،(4!أيذ42!م434،لم!ه6!سذول!344!س4،

"4جلاكل!هأولل،،ع!س3هم!ة!كح!ث)*!3!5بم*م!م4ع3!،ج،6ء!ك3

4ة*!5!،ج!4!س3،+*للحآ!"44ة*(0(4!مه،!3!ب!س*!مه3!س-

*ة(3،أطةيلأ4!سأ3!ث،ذ*!س3+*4خ4،ا،،.*عح!ل،،ل!لما،!آة7لهاه

!353!صح!ثأأ!س4(0لماءكلي3حهلو"(+5،،له!4ج7د3ظ!هل4،،،"ذ11

!توله"ه*!أل!*4ء*ولء3،3*!س6!ك!اس!ذا5؟،،،،!اآ(!ثة*83،،،

3ح91حذ3!،،،أ،ص!ثه!*!40،34ح*56\3حه**ه*اك!سم6\،!س!س*

لمه3.كلاء407ء،6كع!مة3لأ*أل،ء04ز70!مل3*ذ+!73!ه!

ةله!*.+ح!3!06*ول4"ءح!!س4ء(ط!س3كا3"ث!آمح023

4وله*ه3+*4س!لهأ*ة3حط5!ل5آىل!)+7ء!ملآ23"!س*4.+*4(4ج

!صلو!س!ه!70270ولمم!ه323.،،لهأول!،،ة263ع!3حط"احا4ذ8،

ولء333"!سع7آ!س!،"4!م!هك،،16حوله"،؟4*!كث!حء3،،ح!*هخ"

*آ3!هل!،،3ع!أ)!سلىله!4!مىه*26لي"*س!!!05(،.س!+4أ3له!3ج!(!ت

ث!كا\3ذلأ+3*هم!،ةلأ3ح4،ةهل*4".4!س75حء!3!!هل!ص4،لوء4ة!!هث*ع4

4!63ة*:3م!3!لطج03!م*!ك!،س!*!("ولء53ذ-عث!(3**ي،*له!6

2به6ثا15!3ع،!م!5!ما!.!كح(4ع53!هث!س!81م408لألهأ!!ول!ه"!ع"4حثهم

!ة14ح(6\،!كا1*!مهس!،-إ303!3ه!ح34م!3!هل1،+4!أ+ه*!(4!م

4ذ3!سأأع!ص+.
"،كاول3هع*!ك!34ول5ح!س!س،ا!س4كا!آه"اءح6!ح(!!!5-

!ك!س3*!ولح*08آ"،ي!س!س!،*ذ6!40*!ث40!ث+ث!ه!!ص4هم4*ول!

3ءيه!م!،!س*!س*!34ء!ثة323*ذذ3،4"33!ساة*!خه*،!أ،411"ثمة

6بمأح"030ه*ح367!5اث!هلهم!،اثعس!4(0حطلهأح!س!44هآ(4!م
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،04ط83!م!يالأ5*!4مص50

6((كل!!ص(4*"4ح4!!!س*ذولع4،ء!س*لهأحع*،*!،ع(4ح*!"30ألها!ع

ال*44ة3*!م"-2!*!أ!س44ع3!س4.37.اةح*للاهحهآ،4!م
لوء3!سةس!ة)،!حلاذس!4،4*ء3643\+3!س+،ا!سص!خم!حط24*!،3،44

52أ!4!صة*903"ء34!سخإ!ل!ص4لو؟ه*.آمالهد*3+!حء!س4،4!الأ
لا+ورة434،ث!ه6ج!س403!س!.مألماء"3!س3ح824س!ث!مشاه*"

2!س4ع"(ع4(3"6ج32ه3(5!مه*"أ،ولس!ع*ع4ل*+،(حعنههلا"5؟أ

،4مألاطس!ث!ع*!!*لمأ)ولء4343*!س*6،0"دأ!أ!ة*67ة(44ذ!ك

كه2\34آذ،ء34!ص3(840ش4!،!ث!س!لماةأ(8م(4ع4!س!م4،لأ*ل

(ء6ح!ثة،4ح*!*!ع!أل*حعمهلهأ4!صامبي*34!هل*ذ(93ذ!3؟آ

30ء!لم!33!"ح44!ة"لاط،عأ4ةع433*هفىح2*ةص!ث"4!أ!*عملا3

للهه!4.ل!ء*4!3،عا!*!فا!سمب!ثافح!م(4ة3م!كلأء!،لما23اهل*أه!،

(5!((جلأ*!(سا5+*!*!!س(4ح+لهايم!*ة5*!+ول6!هكا!ء.ل+4ح

"35!4!هلمأحح!33!س!ل(4(لا!4!سء*!حاى!اك3ذ!س،"18!ل3-ع

6ءله!3أجل،5!ا*ةم4!مه*م35!س،وله3!س،75!*،ذء36،0(ء!4ساة4

4!سمامب!813!،،لو4ع33ه*!س"ا!ح!آ(!لكأك"!3،ا4:3*ول،،لأح4،

54*ة*4،*حط"كلأ4!م6*ولحا"!س7ج3كط"،5(أهلع4!!!ة*3آمأ4ع!هل

،4!((غ!س7*ذ!4(!سة،!ث!س!ف4عله!ةولول(ط!ص!ص"ول6هول34*35ءلما!

هم!س!4(ءآ4،طم!ع3ء!س*9!س،لأاأس!س!"ا!!سلأةح7ز!*4،4!س،

4أ"!،!س54"،ة!!*مآس!ك!4ز6لهأول3هلة!ةا4!"،5(أل!*ألا38(

4األ!سألوزوللا4ج04ذ3لأ4كاعح3يأأ!ث7ملاح52مأه،ء3.،،*334ح

4!س*لاع،6،7*ةترطذوللأ!س15،1.3*ع2ء!س،.،كا4406ذ3حأ"3!س4(4ح

اد..آه!هذ،"أمه!س4هثام*75+كل!ه!م!ل!صعآ+!ة"!:ذله!ثاأهم67*

ص!ح"3ىل!هب4ة!ع4".4(!ك!7"ة3!س!ث!أىفخع033!آ!سآ47ءيمأ

،عاة5ءآ4+كاهـ3\ع!ص)ألح"لهء،!ث35ثكاول844!م!ك"ء،ذ!ةيع52

!آ3.*ح"*س!*ص!كق!حيح33س!أ!اله!لولذ43ه63اذ3!س3!س!"!س(ه

!م!ص4!ص935حم4!م!س+،آه4ذا،6ءطلأكه!عك!"ع4طة*3،ص!م*ذ

"4حم!ح!!ولس!*!*ام!س!أآ،4!ص93ء2ثلمج،لأ!*7،4ن!!4ء!هك*

ول4وله4ذ3حكا44س!ل!ةعحح4هم!4!صخ"33+33ة،"3"40ط!64"ع

5س!!عس!ذ4(أ6حلماهط3ح024ة33ح!ةح*4.ىي4!*!هث!م4،اس

م!ط(8"!س!*(ذ!ه!،6ل!حه*ع!آ"!ك63ة!44ة3"2الذ4لمللى"ا3آ4!حة

"م!ه!ءي*.طافى
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المسلمينريةوطا!بلاومؤس!الإولميا!رينمؤس!بيماعههمحمد

"ط!س5**5*!3ص**ة)05

كا!ول6!مط!س5.3لمه!س5هم!!ص4ح4ذ*!ح(!!لها!ع3!2ح،7!لله!8م،4!

حة(3،أ*ث!س!!ص!3*4ذ*!!ح!*!م"43!عحاأ*43ة3!ل**(،

ا!س!ا!س4-(4!صح*12!س2ء"3403؟كه!4!س3!مه!هل!ث!س("5*ةمفي!3ع3

!سح*!س!س!اء!؟4ح!ه!غبمأ7ء3؟اآ3!هل!س4د،،3!ه"(4حث3"ول3"

س!ولكه33.!(3+4أأيأ5)"آه؟أ23ه1106+!س33رك؟+(!س3(4!هل(،4!س

!ث33ء33ذ*9.!لهاك!!4!ال+"7!سىل!!ل"4!صث!لهألماه*52"ط!س

له!كثلأ،س!7!ى3ج4س!*ةححح46أل"4!س*!ص3!2ء(43!**ءش!!ةع

!؟ذ(3!*(.1لههجع،!*4لأ7+بمث!كاس!!ث4)!س4!3"لذع3ط!4

35*ول"3لأ4!سأ3*"لاه*س!!!س3330ة(.!أعة*س!*آ!(483(ء-6ح

"لماءذيح)"أهل!س7ة4*حيعلهأ4!(*40امل!هث*!كاجب"*!لا"3لهلأة(4آ*،

"4!س34!س3س!(ق!ة4لوه*!،،3ىث!ث!س3.*ءذ(!*ةثهم!*ع+4!س

م!!*ةغمم3((0ط!ص*3مه4!لد*ذ!ص"435!صي،ذه*7هول!س4كه!2ع4

(ء(ي!س(ك!4"ه!لأ!*ه*"4ترةه!سح،*هةكم!!034!ص44*ة3ذ!!،

!*خول3ةث!ع!س"!ح*أهلح7!ك3!آ!حأ،*س!ل!حذ،"(4حذمم*ع3!لك4!س3-

آذلمه(ذآه*25!ثول*3*3!س30لما3!نح3.،،12لأ!س!3ككا،3"*ه"

4!ء3ءم!!مح(،+عشا7ح6!)اةكل!440!أةذ*،!34ح"كه!
3حلهأككاة44*ذيآ3*ع*ا،6.3؟34!سلو،4!م6"ولس!ةأح7ج3كه4307ح

ول!ل!لماه2ءول!سحح!ه"4!هل3!سح8*4آهول5(ذ5.له!ط!*ذ*!

س!طس!كالاكا!3،*ء44مأذلل!3كلأذ)*ة4!س*(4!م!ك!!عح60(4

ذ*(ط!لكح!*!زثث!4!س*4ع3!ة04(*لمه4ة3حء+2!"ذه*،!ح

*5"!3ذله!3لع،هآ3ى40ذ3"ة،4ول3.!!4ى5لم3عيأول

4067*4ة53لاجع7ذ"!كول49!أهأ*،3*،ا5!ح3!س*!ع!أ!!س*ح44*ة

6؟3آ،4ثه3*8!س3\74ة!س34!3!1!ك*،،.ج!هولهلح!7"*!!ط(

!س!م!ل!لك+2!د!س18،3!م4!سء!*(امل3عآهكأ4!سة3س!أ*س!*ك!3،لألاس!4

*!ل!س(4حة3"!3!ج393ةلىا،3!5"4مم!"!س3اذ03آ"ث!س*ة

4أ!!ث(\475،لما!ح3مةثهم(ي1اك+34345ع7(ةيهم!!ولمص!3320

أل+4!س3!سآ4!س7!33،\2!سلس!!أخ!،3!س!4!73س!لأ2!3ك!+س!،ة،!!

يلأ!سحح+.*!7*ذ!4!ا،حلى+،*!اك!،(!ثك5؟*ذأ!س23*ه*

ن!ص،!م!44ع\7!3له!4ح*!س*!ص(4767حأ!امل*43!سىل52!ط"

حة(ذ!م!سكعد+440!4!*هله!4"ه2هآ3"4!309!لماح9ي!*4

*!همكا.لأح"*!2
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ال!امنفكطسا

ي!لا،ث!آطي!هيل."ظا"أ4!4أ0

لأ3\\،أ!ه!ه!3.11!!*!اثه!!3فيحي3لي\47!أة!حهكأ4ءة

؟+اح!سء*ح.+4ح!3هع4!ك،له!374ة"!ثه!هول*"!س4ء!س!*!"

ىب)،!!*لو*43س!2\ء4!ح*!5ءا،ح3أ"،31،ح!،،،!*43!ل*3
6!؟!"6*م،2ع،كأ4"*3!ل!+3ء2!أر3"،8ذ؟عأسأد*-،"ح3تاذ)كا!"!

**!3هأع!ه!!33"ولعة،8م3ح"ا،،ء،مةح6"34ةء46!ك+43حآ!س!3
حآ6340!ملىهم!ثمة"ض!*!335أ!4!س"،!حعآءذط3؟4ع"هكا

"4كهة4ة!م4(4402ع+،ه!فأم!مآهاغأة*لهة،-يهلاكهي311!ص4له!

"4عول3!6،ح،ه*!آ!ص(4!سآ6!هل98*،ط"3*ال53ح"آ.ء"ع3،7أ!4ع

*ى!*!،4!36ييه*!مآمه!،ء4!لم!مله!34،،3)"9ح!ول
لا4!ه!!هثع**لال!*!مةه*3،!ا9ة*!له!،*"،035كاة3؟4*م!آء2

ول"م!!ه!+3!4"3403ح3!33!لي(،ىب!س!3آهوله33!37،لإ*هة

*أ6آ4أ3اغأ6!ح5لمااج،8،(أ.!ثح،!!!ك)!أه!5آ3!ا3)3(*س!4ء،+.آآ

،هطه3اخحع.ط!.622،ة،!44!س6م،7-(4ة3!ل،3!ص!*آه44!ص

435عإ!ح"،33!ع.

+4!س6!لذثعمة*!!44ح3!س*!3ءآ44!ص*!ص33حولعط!ب53م
م8!ملث!ل!،!س5*!30غ204لهأ304!ءم4أ!23)ح*لى3كلأ440!4

ك!لأ4ذ3ء34ع433ع3امثهي!س!سح!!3ا!53آص!ثهمةهم!كاهمح3ع

،ذ*،+*ل،4!ك93ء3!شأ7جلأ38آ76!ول،الحع،4طه*4!م4!4
س!*له!338!!س"،"ء!هك40شأ4س!3!اءلح9لماهة"!ا3،!ك!6يأوله4ذ3

4!ص033*،!،\لثلم(!س4أ34أ،!محة40!*3عهآ3لهأ4كا!س!س3*!م!س3"

ا"أ!أأ34لىح**ه"43ة3همم1)51*ع33،"آلأ4!صهول،كهول!ء!ز!44

435لملمعيه+7ء"!نه"!ك،ى3.ن!4،م!م!لمممه+"لهم!4ج،ك!جءكه"ول3ء

4عءلمجغ!ك.ثهم+2ةا،33!94اعلأأءذلأ!ا3ح!ه2لأ4!مذم!كاآ4آ7!ص3آء

لو!سحجحع!*!!ل4!3!ةاة*ول+ةح3مه.!*ة!حي،،!3هم3

لهأ4!سس!ل!لإع)333*!ل!4!سـه!ي75لهأمه"4عذ!طء+"!ص3لأأذ47آ!"45

!.*5!33!*44ا!"5ح6*40"اك!ثع!ساء3احكه4،415*ح*ذكث!،اس!

40،**،ةى04أ3أحء\\أعا!س!3ع4!ماهمأ،كل!ع!ما(8*،!*4،4ع7

+3!س!7،،هم!9احكعةح4"ذ4ة)!6ذ!ث*،\4!م"الأ+4"3ح9*3!ص4

44*ع!!*4ح*3كث!ليكأس!(63،،3ة7ح33."4!73!+ا،3!م-

ناحأ!*4!س35)!آه3!سس!ء31ذآ4ذة،ص!م،!!3!له!!ا،أء،3133آذ7.،،*

+!5.كا"ح"لمص
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المسلمينةي!هطا!اسة-5الإسا،سىالدينمؤص!لأ محمد

ط"+ه!*ه*،"*طهـيم!.آ07

34ةث"3!ة3مهث*مث!صمه(ذ!ه!عمذة3*5("03ذ"6،!س"40"ح

ح)4عكه!4+"جأ*3233ذيأذص!2!س*31،!،ا(4!سء3"أ!!س،9!،3ع*لأط

ة*-آ!م*4!س3ة**كأ4ذ3ة*7ة!هللأ3ة*ه(ء،4هم!"3ءع4ع،م!*4

!+"4"ةء4أ*!فا؟آح4لأ3ع!!ل32!س!س!ص!؟ة5*.كأكأ5+ثيمالها!س

251،ء6\،ذ*!خ333ء،!ع،هح!سلها33لالا!*ذم4!س333يأ9!اكااة31،!سل

ح43ص!له!ع3مه!هل!ث!س*ه*!*+آ(!هل*ثلا"يلأحم!*م!،كالا*ةلىس!ول30يهم!

:كللأ.3(ذ!س3ذ4*لا!سحز!ح!هل33!س4(4!!"ط!*5*!لك!،34*"ة(ذ*آ85

ء2!!ثل!فىك!لهأةص!7لاآعع44ع*03آلأةمس!7!مه!!!س!83ذ"8آ*،38-

لهل!سة*!(4بعة*"03(03.،،لههه"ا+34+،!3اث!ح،33*44!له!

*03!للاأهذح،!لهأآء)أ!ال!ح*آأذح*!هيلهأة3،7*ةث!؟!!ل4!هل(3ص!لها

حة!ص!كا3*س!7"5ا!حلهأ4!سحق6633!*لأ!ط!ص.*ة3.،ح،لاأء4(".!.

3!!4ول!3*أل3).زول!4،4وله3(،لأط3لها7،س!3ة*ىلأي)،03ح

!*هيهم!م4!س!لو؟!كاله!آ4!س*!03م!ح!س،ذ*،!ا!ع(ءح*آ!س3آفىولة

آ!مة!أعل3ط"9ءآ3لاالحاجياعلهأع516ةح62!س33!ك،340لآ!،كل!!ص!ذ!ك

!مه!ث"أ5ذآ.ككا!،33ءا"!ة3حه*ح،4لهأ5ع*غغأل!مه!س!ه،35آك!ص!4!ص

!33"3عة3،33لو!ء)!ىلم("!س*!"4*ه"اط3،وللاححكال!،د3!م

14!ك1ب!!حع*51حلهأ+،ح!لمة"4غ3أ4!هل:4*لا\74ولحطملأح

4ح!3(4!م47ث!طخذ4!"!ث!اعلأأحلأ*س!43*كلأهلالثله80ص!ط(

!"03(،ح5!لالإ4ولآول5آ،*س!844""34"،لأ3ححهم!4!سة3!7!س3

حلاس!*ه407367لأة4لاص!،633س!3،"ولس!غ52"4!ملأاملم!آ؟!74،ح4

أل!ث!س7حح3حع"63خآا""ج3ح!ة30+،3أ"!،ه،ل+آهله!كه!!ص!ام!لاس!ذآحة

3،ث!،ةع"!!حل(56\رب4!ا-ا!ح3ئمهم83!س6\3لأاصاة"،33!سلأ401لأجذل!*آ"ة

*حخ3هم!5هم!4ح"34،آإ!:3،!لم!3411همأ3)"ىع،41،،،*!ل!كألما3كأم*ه

كاذاحح12*ذ!1،"ءح!ل،!لة"4أ!ا!!س4،المأول!6؟ا!ذ!أي4+لااله!5ص!!هلاه

*لما!س5ول3،للأذ،!،+!ء33!س3،!+،أل!س73لإالهأ،اج3أ3ة،!*!لاا!أم08!هل"م!هلهلا4

*23"الأ،!!35ل2،اسجفما،4ذ،!م5!أل،*دل،3ح6؟3ة!!ثلأ4!ملاة:)!!لعلماه3

ءءحاعح7؟،كلرلأا!خلم3!سج3آلو،*اإل3ة+907"!*م37!)!ة348-

3ةللأص!هلألاص!لأول،له!آأس!س!3لىأآ"45ة*2!س3ع*5!لأ"كلأ!34آ35*"(

حكاحه+ع(54.،فا)343ء!!!710"أح*!،ح*!ل35ي2آءم4ع

!ع"ح4س!*ع!ح73!لأهم"4حح+3(!س3*!س4لما3س!طظ3،"4!(لأ4ع3

**ه!ه*"64.أن!
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الفامنوو!ص!ا

آطكاو،3!د!ل!1،8!ي؟3)1ال!م،ل!

94ء!ن،لس!لأع*ه**4ا"عكأة3،(0ع*"أل3!ء9م4!ص2ء!مل،"طأ

،ء3،امل3!س.آأ،)"ء4"ع3!س"4!ميلا32،"!يآامل**ذ!!ث!س3"!،.

"!!ا!!س!لح+ه3ول(!ح!ة*ء*أ03،،4!ل!ده!4حول*"ك!18!*!س
ء*!!ص4جء3،!(ء!ء"ص!"3!*ىل4!س7ذ!،حم3ء*عط؟(3اث؟ط،

*5*أة!ه!ةالأأ!حم!لأله!س!!؟5لهأ4ح4ع!ب!!هل!مآه!!ء3م!ح53"آآذ

!4ةح4،4لأع!3!هل،ةالألأ!ك(ء1،لاآ0!آ!س!ةالماآأذأ!مل!،3ال(ذه*-

،48،3آ!ء"ه3!ح4مه443،عث!لكمهص!4لهأ4"7ة*!مهلانه4!"

*ح*8!،؟4*8عط"3ع،*له!*امل*ل!س443!صط+ءأس!2ء!3ط3ذ3"

4ورة3!!آه*"،*هةخع*حلأذس!ل!ه*،4!ص،ء*!س4،02ع3**"4،

مألالأ!+6ءع"،خ!3!ث3ح"!3*ولة!4(!هامل3س!ول93،ى043ط!اا

!!*4أ!4!س*3م33*!4!سا"!3ة5*(4ثعمأله!4ع!ك043ألما4لأ،س!ة!م*ى

ء،ذ!س8!*4(4،لا،0،03(4حة3*ذ*ص!ة،!ا!اج.*أ*3
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التا!دحالفصل-

نبرةتغير-مسجدابناؤه--عاليةالآنالنبيمكانةأصبحت

الدينأجلمنبحاربونالآنالمسلمونبدأ-الوحيفيالخطاب

فيالحربينجاحه-ناجحةغيرلهحربيةمحاولةأول-الحق

فيصعوبات-بدرغزوةعن-فاتمايعؤضحرببةمعركة

تعليماتعلىبناء-اليهوديكعباغتيال-الغنائمتقسيم

النبي.من

()المنورةالمدينةإلىوصلأنفما،لاجئاكانأنبعدملكا"لج!يمحمدأصبح

ومؤ!إرادتهورهنلهمخلصفيهمنكلجيشرأسعلىنفسهوجدحتى

زوجأنبعدهقهوكاندائمةلإقامةالترتيباتيعدوبدأ.اللهنبيبأنهأعمىاممانا

لمسكنهمجاورومسجدلهمسكنإقامةهو(طالبأبي)بنلعليفاطمةابنته

زمامعلىيديهفيقبضقدالآنلأنه،للإسلامالناسودعوةالصلواتلأداء

والقاضيالجيشقائدهوكانلقد.والدينية،الزمنيةأوالدنيوية؟السلطتين

.(الموتجهأوالمرشد)والراعي

فحتى.تتغئرالدينيةأفكارهأوعقائدهأيضابدأتالدنيويةأوضاعهتغيرومع

كلوكان،والتوستلالإفناعمستخدماأحسنهيبالتيلدينهيدعوكانالآن

:القؤةإلىلاالإفناعإلىراجعامكةمنهجرتهقبلنجاحمنحققهما30"5

.(21.22:)الغاشية!بفصتيطر،بمغفيهمت!نبمفذتجرأنتإئفا!قذكر

فيتنفأوإجبارأفيإطلاقاعططه!صمحمديستخدملمهجرتهفترةفحتى

مجردأنهتؤكدمكةفيأذاعهامماكثيرةقرآنيةآياتفيونحب،ديحقعنالدفاع

أماوحدهللهلأمرفا،للإسلامالتحؤلعلىأحدآيجبرأنلهوليسنذيرأومذفر

يؤمنوالاأمالناسيؤمنأنيعنيهفلا-ة!!محمدأي-هو
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المسلمينامبراطو!يةومؤسرالإسلامياالدين!-ؤممحقئمحمدلا7ير

خبلإنقابمائفشركينمنكانؤفاخنيفاإئراهيممتةاتبغأدطإنيلثأؤخيناثنم!!

يختبفولطفيهكائوافيقاائقياقةيؤتمنجينفئمنيخكئمرتجلثؤإنفيهاختففواانذينغقىالصتبت

فؤرثلثإنأخسننهيئباثتيمفئ؟اجنؤائخننةؤائفؤمجظةياثجكفةرثلثسنبيليإنناذغ!ل

بهغوقئتمقابمتليقغاقئواغاقتئمؤإيطبمبائفغتدينأغتئمؤفؤسنبيبهغنضلبمنأغفئم

تلثؤلاغفيهئمتخزدطؤلابالقهإلأمنئركؤفاؤاعصربمئلعتابرينخيرنفؤصبرتئمؤلئن

.(3،127ء:)النحل(بميفكرونققافنيقيفي

.(25ء:)البقرة!*بم...يناللةفيإكراةلا!

إلىباللجوءلأتباعهالسماحعنيكونماأبعد!ررمحمدكانلقدحقيقة

يتركأنفضلنفسههوإنهبل،دينهمسبيلفيالأذىلتحملودفعهمبلالعنف

المقاومة.علىذلكمفضلا،بعيدةقريةإلىلاجئا()مكةفيهاولدالتيالبلدة

سنةعشرةاثنتيلفترةسوىيستمرلمالنموذجيالاعتدالهذالكنع.،،،

أنهبدليل،قوةذويأعداءمواجهةفيالقوةتعوزهموصحبهمحمدفيهاكان

فجأة-غترحتىأعدائهمواجهةمن-المنورةالمدينةأهلبمساعدة-تمكنحالما

السلاحبقوةأنفسهمعنبالدفاعولأتباعهلهسمحقداللهأنمعلنالهجتهمن-

أعدائهبمهاجمةاللهمنإذنالديهبأنتظاهرقوتهازدادتوكلما،الكفرةضد

السيف.بحداقئالدينويفرضالوثنيةعلىليقضي

نأىت!حغوتكئمخبؤخه!شنيئاتكرفواأنىس!غؤتنهتمكرةؤفؤائقتاذغفيكئمكتب،بم!

.(2:ءا)البهقرة،لأ-تغففولطلاؤأنتميغفئمؤالقةتكئمشترؤفؤشنيئااتجد

.(7ء:)النساء!يمضبيفاكالطالشئيطانكيذإنال!ثثيطالطأؤبياغققاتفوا...و!أك

أشبختكئمغنتغففولطنؤكقروااتذينؤذؤأشبختهئمحذرفئم.ؤئيأخذوا..،نم

.(102:)النساء!!3...ؤاحذةقيفةغفيكمقيميفونؤأقفشم

ؤخذوفئمؤنجدئفوفهأث!يخائفثئربمينقاقتفواائخرئمالألثئبئران!نفخفإذا"بم

.(5:)التوبةو!م-..قرمد،.كلتفئمؤاقغذواواحمروهما

فناشإفااثوثادتؤثئذواكخمأثخنتموإذاختىب!اقالب!شقواكفرشانذينلقيتئم19دتإ!ن1

.(4:)محصحد!،%...أوزاركماالحرئثتنهححتىفداءوإكخابتذ
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273التاسعالفمل

الفهسبيليفينيقاتفوائجنةنفئمبأنانهبمؤأفأنفصتفثمائفؤمن!نمناقرىالقهإن!،ح.،،2

!س...القهمنبغفد؟أؤقئومنؤائقرأدقؤالإنجيليايوراةفيخقاغفيهؤغداؤيقتفونلمحقتلدط

.(اا:ا)التوبة

القرآنسورمعظمتميزسنجدهاالمتسامحةغيرنيةالعدواالدمويةالروحخمذه

السائدةالروحخلالمننحكمأنكثيرةأحيانفييمكنإذالمدينةفينزلتالتي

مكةفيأمالمدينةفينزلتقدكانتإذامانحكمأنفيهاالعاموالمزاجالسورةفي

نزولها.تارلخفيالخوضدون

الإسلاميةالجيوشرفعفالذيالمبدألتطبيقبإخلاصالنبيأتباععمللقد

أصحابإجباريتمنعيشهاالتيأيامناوحتى.(:؟ت)"الجزيةدفعأوالموتأو"القرآن

الشعوبحكوماتمنحكومةأيظلفييعيشونالإسلامغيرملةأودينأي

معرضونبالتأكيدوهملكفرهمغرامةسنويةضريبةدفععلى،الإسلامية

شأنهامنققلواأوالنبيعقائدمنأيةعارضواهمإنالموتيكنلمإنللاضطهاد

لموإن،مستحبغيرأمرمعهموالاختلافالكافرينمجادلةأنالحقيقةلكمت

التالي:القرآنيالنصمننفهمكماتماماممنوعايكن

كنتئمفيقاائقياقةيوتمنجينكئميخكئمالقةبمنتغففوبقاأغتئمالقةقفلينجاذئوذؤإنو!،

.(69-68:)احج!بمتختلفونفيه

أكثرإجرائيانظاماالتنفيذموضعيضعأنعلىقادراالآنالنبيأصبح3.،،3

علىبناءللسيفالاحتكامبدأقدكانلقد.الكبرىغاياتهلتحقيقفاعلية

مشروعأولانومع.بسلطانهيعترفونلاالذينليترككانوماقفويفإلهي

أنهإذ،بالنجاحكقللمقريشلهزيمةعاتقهعلىالمحاربالرسولأخذهقتالي

انضمامهملعدممقابالأكانتوانماالمسلمينغيرعلىمتروضةغرامةأوعقعائاالجزيةتكنلم(")

واحدآثرفإذا!الافاتحة)الغازيةالمسلمينجيوشإلىانضمامهمعدمآخربمعنىأوالجنديةإلى

المسلمعلىض!قعماا!يفلايزيدالمالمنمبلغجم!والجزية.ص!يةيدفعلمالأنض!حامامخهما

!لهرزانوىالذينغصهـإلضادرينالكتابأكحكمنهايعخىكانو،الماللبيتدييايؤكاخزهمن

نهايةومنذ.الزكاةا%عطاءالئئيهاءبعفروأجازالمسلصينمالبيتممنعلىأيفتا

.(جمالمسر)"بالمقة"مرتبطايعدولمانضرائبيئالنظامحيدتوتمالعثمانيةالدولة
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مكةإلىالشاملحنطريقئهافيكانتالمعاديةالقبيلةهذهتمتلكهاقافلةأذعلما

المهاجمينلكن،عليهاللاستيلاءفارساثلاثينرأسعلىحمزةعمهفأرسك

منفوجدوا،يحرسونهارجلثلاثمائةأناكتشفواالاقافلةمناقتربواعندما

أحد.بهميشعرأندوتمكةإلىيعودواوأنيهاجموهاألآالحكمة

هذا،بدرمعركةفي!زمحمدجيشانتصارشهدالتاليالعاملكن

حاقماكافبقدرعؤضوالذيالإسلاميةالحولياتفيالمشهورالانتصار

سقيانأبيبحراسةمكةإلىتتقدمالثريةالقافلةكانت.سابقفشلمنبالمسلمين

وكانت"خيومحمدلثأرفتعرضت،أربعينأورجلاثلائينرأسعلى.يت.،84

معالنبيفتقدم،ثمينصيدوأنهاثريةقافلةأنهاجواسيسهأخبرهإذلجشعهمثيرة

فثارتمكةمنتعزيزاتطالبافأرسلبالخطرسفيانأبووأحسإثرهافيأتباعه

منرجلاوخمسينتسعمائةفأعدواوبضائعهمتجارتهمعلىمكةأهلهمخاوف

بينموقعفيرجلاعشروثلاثةثلاثمائةالنبيفمركز،مكةسادات!نعددبينهم

راكبينمعظمهمفيالنبيرجالوكان،والقافلةمكةمنالقادمةالنجدةهذه

فمنالباقونأماالمهاجرينمنوسبعونسبعةالنبيرجالبينمنوكان.جمالا

هذايمنعهولمتالقوا؟عددبينالتفاوتهذامنلج!غ!ومحمديضزعولم.الأنصار

المعركة.هذهميزانكفةفيحياتهوربماوشهرتهدعوتهيفعمصيرأنمنتالتافاو

سفيانأبيبقافلةإياهممغرياعددأالاكثرالأعداءمواجهةعلىقواتهحثلقد

وأكد،معينبنصرإياهمواعذاسبحانهاللهباسموصلواتهبدعواتهالنبيو،الثرية

وسائلأيةإسقاطعلىحريصاالنبيوكاناللهمنمقدستاعونايتلقىأنهأيضا

مائيامجرىوأسالقواتهجناحليغطيصغيراخندقافحفرالنصرلضمانب!رية

وعندما.دائم!ائيبموردجيشهلإمدادمعسكرهلإقامةاختارهاالتيالمنطقةل،اخ

"اللهمبالدعاءعقيرتهمج!لىع!محمدرفعالتلفوقمنهابطةالعدوقواتظهرت

اجيشانايلتقيأنفقبلحالىأيةوعلى(.تغبد")ثلااليومالعصابةهذهتيلكإن

أعدائهم.منثلاثةمعالمسلمينطرفمنةت!اثتقاتل

.)المترجم(ححشامابنسيرقمنالفووحئئنا(:؟ة)
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الثلاتةالمسلمونوانتصر،ةز!سحووالحارثعليهمالمسلمونكان!.8"5

للطرفنذيراكانكما،المعركةعنهستسفربماللمسلمينالنصربشيرأهذاوكان

العرشأوالمنبريشبهمافوقالمعركةبدايةفيبكروأبوالنبيوصعد.الآخر

جيشبداعندماولكزا،ملاثآلافبثلاثةجبريليمدهمأناللهلانيسأوراحا

الهواءفيرمالحفنةوقذثحصانهوركبمكانهالحبيتركمترددأا!طمين

المسلمينجيشفيالحماسةفسرت.العدوعلىوحمل"الوجوه"شاهت:قائلا

الهجوممقاومةعلىقادرةقريشقواتتعدلم.للهزيمةقابلغيرجيمثئاجعلتهم

ووالتقريشقواتفاضطربت،المؤمنونالواثقونجنودهشنهالذيادشاري

سبعينإلىبالاضافةرجالإنهمأشجعمنرجلاسبعونمنهاقتلأنبعدالأدبار

لأجيالاأسماءهمتداولترجلاعشرأربعةالمسلمينمن)استشهد(وقتلأسيرآ

سيرتهموينقلونيذكرونهمالأتقياءالمسلمونال!هداءوراحسجلفيوأدرجوا

فيإلقاؤهاجرىثمومنقريشمنالقتلىجئثعلىماسلبوتم.شديدبتوقير

فافتدىالآخرونالأسرىأماالأسرىأخطرمناثنينإعداموتموحشيةبطريقةالبئر

تلقاهتعويضبمثابةالمبلغهذاوكان،درهمآلافبأربعةنفسهمنهمواحدكل

هذاولولا،القافلةبمعظممكةإلىآمنايعودلتركهسفيانأبيمنبتدبيرالمسلمون

المبالغفإنحالأيةوعلى.المسلمينأيديفيغنيمةكلهاالقافلةلوقعت

مبلغابلغتالقافلةمنسهملبلمابالإضافةالأسركالافتداءالمدفوعةأك.،،4

أنفسهم،للمنتصرينمشكلة-ثبتكما-الغنائمهذهتقسيموكان،كبيرا

الأكبر،بالنصيبطالبواالنبيجيشفيعددأالاكثروهمالأنصارأنذلك

أكبريكنلمإنمماثلبنصيبإسلاماالأسبقباعتبارهمالمهاجرونوطالب

،الخلافلهذاحدوضعفيمنهرغبة!فهمحمدألكن.كبيرنزاعنشبو!ذا

)المهاجرينالفئتينبينالأموالهذهبتقسيمسأمرهعليهوحيبحزول!اهر

وللصدقة:للنبيالخمستخصيصربعدبالتساويوالأفصار(

ئحغذاتؤأمئلخواالقةفاتفواؤالرشئوليبقهالأنفاذفليالأنفاليغنيئأئونك؟تي

.:ا()الأنغالنجغ،+فؤمنينكتئمإنورسئونةاللةؤأهمغوا
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:نقرأنفسهاالسورةوفي

ؤائيتافىائفرقيؤلذيؤبلرسئوليةن!ضخبئهقأنءلثنيقنغنفتمأتفاؤاغنفواا!،

ائتقىيونمائفرلهالطيونمغبدناغقىأنزئناؤقابالقهآفنتمكنتئمإنال!ثبيليؤابنؤالفسابمين

.(4:ا)الأنافاللآبمريدق،ءئيثلكليغنىؤالقةائجفغالط

لنايذىولمالفضيةالدراهممنآلافعدةالمناسبةهذهفيالنبيأخذلقد

السبيل.وأبناءواليتامىللفقراءخصتصهماالتاريخ

قلةرغمبدرغزوةفيالمسلمينلانتصاركثيراالكريمالقرآنأشارلقد

،الانتصارويؤكدالنفس:عنالرضىيشيعبأسلوبعددهمح."،7

ليغكانماالذيالمعجزالانتصاربهذاللنبياللهتأييدعلىالنبيأتباعويستدل

!كلفه:لمحمداللهلولاعون

يرونهمكافرةؤأخرئاللهسبيليفيئقاتلشئةائتقتافئتينفيآيةنكئمكانقدنيه!

؟ك!+الأئعناليلأؤيينيبرةذيلثفيإني!ثتاخمنبنمئر؟يؤيذؤالقةائغينرأكبقتئفيهئم

.(13:عمران)آل

الحقيقةمنأكثرالمسلمينرأواالكفارأنفيالممثلةالمعجزةإلىلإضافةوبا

المناسبة:هذهفيئتذكرانأخريانمعجزتانأيضافهناك،الضعفبمقدار

بفضلوصلتالمعركةبدايةفيالنبيقذفهاالتيوالحصىالرملحفنة-ا

مدبرين:ظهورهمفولوالأعداءاوجوهإلىوقوتهالله

ائفؤبمنينؤييببيئرفىالقةؤنبهنرفي!تإذرفيتؤقاقتففئمالقةؤنيهنتقتفوفمقنئمر!،

.()7:)الأنفاللأ،بمغييثمسميغاللةإنحهمننابلاخمنة

ذلكوبعد،ملكألفالبدايةفيعونالرسولهأرسلاللهأنأيضاونعلم-2

أكتافهم.علىمدلآة!!صوبيضبنطاقاتمغطاةرؤوسهمملكآلافةث3اث

سوداخيولايركبونوكانوا،السماءمنللنبيعوناالملاتكةهؤلاءكانلقد

ةكئ،املاهؤلاءقاملقد.حيزوم3جوادعلىجبريلرأسهمعلىوكان،وبيضا
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النصرونسبوابشجاعةحاربواالمسلمينأنرغمقريشهزيمةفيا!مة!ل

لأ!شسم:

تفوذإذبمتشئكرونتغقكئمالفةفاتفواأذتةؤأنتئمببذلياللةنصركئمؤنقذ،ظه

تمئبرواإننجفىبمفنزلينائقلائكةقنآلافبثلاثةرئكمئمذكئمأنيكفيكئمأننيفزمنين

ثوبمفصومينائفلائكةقنسآلافبخمسةرئكمئفدذكئمقذاهئمفوليفيويأتوكموشقوا

.()25-123:عمران)آل

هذاوتجلى،بدرفيانتصارهبعدالنبينفسفيالحقدروحتأججتوقد

وكان،الشعرفيبارعاكعبوكان.الأشرفبنكعباليهودياغتيالفي

بدرفيالرسولانتصاربعدمكةإلىتوجهإذ!عولمحمدالمعارضةشديدمعارضا

وهمقتلواالذينبدرقتلىمؤثرةبقصائديرثيوراحالثأرعلىقريشلتحريض

ذلكبعدكعبوعاد.السلآبينالنقابينمنوعصابفالمرتدالنبينيقاتلو

قتلىفيهايرثىالتيالقصائدتلكفيهاقصائدهيرددوراح()المنؤرةللمدينة

أنهحتى،الشاعرهذالوقاحةبشدةالنبياستثيروقد.(النبيفيها)ويهجوتري!ش

الله.رسوليابهلك"أنا:مسلمةبنمحمدفرد؟الأشرفبابنليمن:أعلن

أتباعمنواحدايستضيفوهوالأشرفبنكعبقتلماوسرعان(:؟ت)"أقتلهأنا

!رو.محمد

سعد،فالرؤوعبدطهبتحقيقي،الثانيالمجلد3!ما!ثصلابنالنبو!ةالسيرةمنالنصضثضخا

.)المترجم((،بيروتالجيلدار)طبعة321ص
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المسلمينامبراطوريةومؤسسالإسلاميالدينمؤسس:حىمحمد

هع!*5!ه!3!!!*.*م!

+ح!يم""*"ثوله!

مهه*،محه)ء5"!3فهفى!م،هء4كأ8!ة،ح!؟،*!ع!+ة2مهـكل"5ءل!!كع!لاغول!-لأ
فى-ء!*صرلمج+ة،ك!لمسه!حمكله8.3لوج!،ء944+-كح!ثو.يت".،8،ئ،ل!ح!ئ"-

ءكايثم*4م70يك!لم/"84ء،لهشع*ع،!5"-*3ى39،لل!ء3-4ذء!ول4!"ء8.
"ححلحح!7ى،ئ4-ش!مم!ء7ل!كءءيهبمع!كح!لع4.+،محالمول-كا!هوظع*ءلم!؟لهصححء

،8عآ،!عكله!عىلص3-*ةزغك3آح.53!كهى+لا!ج،كحصكهمخ!،لموو!كلر-كلهور.
،4عءكض!له!:"ه.،ه،/اع5ءكه-لم،لهمهيءي!ل8!كمهكهكهجلمه*44ءكلأ!ك!لم،4،كص

كله!4عكل3.،خملعه

!*ه*!له!!فىفي*مول49"*ث!40لأ!صيء*!ص!"ه!!3ح4..
*ء30ه*!س43!ر!4!س!33ة7!4لهألاس!ول4ة*!*!ط".حط4!لهاءم

4ذ*3احآ!مم4ع4!س!4مه"أ!لا3*أل4!صك!هم!ء47!ي40ة3.

خ!سنأيأ*!ةلىس!كا!،*ء0433ة367،!اة4*ل!4*"أ!ا6!س،،!ص*ح33لان

4أ43ءا!لء*حح.+كاهم!"!ع!ح!!م*ء!سهم!!5*طح!!!3-

!*!!عح*ح!م3ءم3ء9!س3طملا!!س*(3!مآ(،!س**ع،ل!!*4ط!ك1

533!هل6ص!ةلاةول3!،!!ح3!7ع!كلا4ة9ع!لا!44؟!هل43!قيذ**ز!،

*!+8!!!صءآ!،)،!!0،8!س3!صح!لء4"!،،امخ!ث!هط3!.*ءم

4ذ*3بمأح4*لا!س!،ع*!(ء)*ث039،علما!4هن!ح!س*م(هط"3

!كلآ*3ع3ذ4!ص*!سح،،ه3+!أ+ح!ص52ثاءة!ةأس!37كثلأ0334ة9،!ة

كهلأ4يةع!ة*ص!ث!44(اي،،لألماغس!!ص!3ء!*لألأث!.4697!سع*ء2

له!4!مه*س!،تيهس!"!034!م،"ه*"أ4ة9وله"ح،*ء33يه*-"

س!حةلأ4،)،!س!هل!س*!ء3!أ4*فى(4!صولهة!أ،س!33"ه"!*زعط

"!3أ!س+ل!س3مه4،ىف!3*7،لاذهم!ع!4مه!ذط،،عإ"هم!9!*4

9!3(03هآ)ألة340.ظح

"ة!ا"؟4!صح4ع!لأالأآه4ة4.33!*لمللىءممة403ي!ش*990

!د3!س!كا*،430"ال3!ث.!ي)!ع4!3أ!5عط4!934ء"!!*،!4:

4ة3علاأعة!ذ5)"6كلا،4!سلمز*4ح3ء+03آ!3لمو+ح*آ3!*4بر

!*؟3ح!،ذ!مه!،4*ثهنكا3ط5،حعس!ي*كه39لأهمع3حا!م!*!لال!،

يحييلأ3أ؟5!اع!(،3!اك!ول!ص34هاأعلأ،4،0حح"س!،س!52"ع3"
3!ملآكمةه*،ء*4*54آه*ه2ح.ح،،كلأ4ح3ح2ه3ع"!ىفم"!"

*
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،!5!م!*ء!ه!ع!ء.

م"ع!")9زهآ4،3ء*ص!"!ح3ء*7:*هط"؟!ور!ه4

ح"هء*،ع3!س4!!كة4!"ة8!*ال،!ه+(077!ص4،3!ص*.،،+
"،0(4حلىه!"آءنكا9هن!4"،4!)"!4لو"،ع3،أل
4ذ3حا!!!س4(4!صلا3!ءآ!!33ءح!صةح23ءةح!س!ىح3*!ط

،35ة!:!(ة*!،*ههم!3أح*ء،8!م*آ،!*ن!*هم!2!4(4!س"3ة*-

حة")ع3هآ)!ن340172*ة(4.!ل"!!لال*ح35لها3حة!33!!ع3"آ

44ح*ه3!!ا4!أ،لألماع.ع4!6،!س!يله!آ!4!مح!3!س33لأا4!م"

ع!لة،ع9"!*م4أ!لماكا3!ل!!33هة"ء*،7(0"3ع!ي!4!لهة

!ل!هدئ94".(4!!م4!م4!!ل*ء!*44ء3ة(7(ء50"ع،*7
ه!عا!5لأ*له!3!!هلع4!ة*!هلأ!اكةه*ز+*ىف"4!!هلكة!4ح،4ع3

"عه"أ!ص4!سأعأ7ع0344ة56لس!ن!س!ذاع\\3+3"5!سه*ح!س3*آه

4ة3له!!اكارعثث*،آ!ص43ا"*!اكع)ه*!حأمل3،س!اهكه؟5ح"*
،،63ع432.ع33130"ءطعول5(*لما(طح،س!ء1آه!ث!**!48

ا!،"2احكأع38!ورأء،ء!8!هآا3ى،اه"!!!م33ء*ءفي)،علأول3!-

*ء4"40كط!ه+404ء*،4!لهةلة!8*40،0،*،ح30ط!"
ع،فى*ح"ال!(ه"44ع"!7آه،4343ءله!حو6ةكله34"*!*أل

ثأة4ع!4ه*!(أ*هز+،8!4ة32اث!!ص!3ة(4(4*ح*ة"!ث5

ه!03(س!كا!ءح43*ص!حآ*!ح*!ا!*3:هم3"47لهه53لأ،ص!ش

آ)لهأعليه*44"!هث"403!لأك!7!صأهل4230!ههغةي9!4أ!،!*ل4ي

"!سااكأع"ه*عا4،403ح\\،40+3!3أ!ا!أ!أ74ذ3حح(!س4.

+آععآ"3!س40لا40كاثاج**ه"903!هذ(أ4،ة*2ء!(ة*س!!صعز

لما!ا!م4لأآ!نمةح*ح!م34!اا*ه!لأ!س"3*ي،ةح3الأ!سلمعل!ع3!

مفى34،لىهى*3ذأل!*حع.ولء4،آه*!64!ط4!*ح!م!
ه"3ححءآ،أ"!لآه"4!هلص!ذ،حلأ*ثه7ع33.ر!،،ةس!لا844ح3ععلأ

!5*أ51ع*!سحةول3،عة!ة5،".،،81*فيح!س4؟!ء2!3!!ك4ح*ه*

!طضء4!4ذ3هم1151!!ص33307!ص3ء3!مأم*ةء)!ص"!س!س؟(.ط!مم4ع
ع!"ه*!ولع"!60!ص+3ثه!ة،4*!مولس!!ك!طعذ6ل!*فى!!ك

ه!!سلىمحم،4*ح*ه!!سح(*لماهآهطمآس!3م!ة44+ثرة4تي4!ص*

"عسحعآلاح44بمأعكع!لؤح403ع**(4!س3!م9،ندس!ول!اعحع

هم)!ن36ة"4،رو43حكأةمح45!4ة3س!!دالما*"*!!ا44!لة

،!هم!،طحم!ت!ا،!م.يص.4،!ظ
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*علالههء!*له*!*ي!،"،

ص!!لكهم!!*أل*!3ذ3*لأم!عح.!لما!ي44ذ3!ل*ح*"،!لاص04ح*!ت

،*ه؟(له!وللالا"*هد!42ه34،،!سعس!لا!523م!لا،ح"7ع**38

6!هلط!له!3(40*فى!ملأع*ع!*ة"ه!ل،!ه!5"ط!هل3!م4آ83!ة"

ءس!"هفىم3"*4أ!4ع*3ح!مه*4!س*ي7024أ3ع*!س!هثة!س3..*هم

*30س!ولهه3!لا!4ح!س!!6،ع4،كا4،7ع!33ة3(!هم!س!6مه94مأ

**ح35ولح*ف!!،(ء"ة؟!ث3"*ء4!ة3!.4*عةكأ!8مذع5،،4**

4!م3ول44ج*،أل،(عءعآلمة4،34*3،،،هم!حذ4!س!ص،!*ة*!ي!ء4"

ى044لا44*!ثالىص!"81،34ة32ه110س!كلا433*جمحا،5!أ

،4ح*3!س،7ح5لألأ4ال*إل*حكثلأ3*هء3!!*امه3(!4حةأ،5-

43!4*لازك!،!4ةذ3ءمحك!س!كاي!ذكر!ح4!حله!!آ"ص!4.4ج4!م
4!7!مهم!طل!ةن*ذ*ع"ذبنكاع3!ذه18"5م!ح!ال"ه!آ4!ص5*م!ثة7ع

اثه60،(0!"يءيط4آلهعه39"هه*ه"،3هلو!"4ء،!!*7!!هل!امل

4!2!343،"!"4"5ول3!!ك"4حلهأ3حول!،ة!آ!4"4ح."ه)*أس3ء

(1،عاك!7034.،،"53،33*هنهة*!ص!ل*ء7+!!ة*3!هلم!طلهأذ*-

34أح3.،،*،،جأ!4،،(4ج3هآع3!س،3!أة!!+م،4!س2"ةل*س!!ك

330*(ء*،3ء2(4!ص!ح!*(ث!343آه*!!أ!3ذ3ألك!س!ثط.،،أ

،،هم3علا،33.ع*حذ)حلألا(4!مولءلأ3*!ص!س!س3ىف!+2"3!!س3!ل()ه*

حؤء!!3!د3ء!لهبح*ح*"!س9،!*4ء،(4!3!ءآء+ط،ه*3*آ

9"ع!*!مع"!*ذ!ص6،ءه!5*هم!!،أ!(5!!صأ!ط!م3قة؟!لأهلى7،،،"

!*4"4!ص*"!ع*ه*(67443ح*!ص*س!لأ34ا،لا(ء*عكاء،-
عكلأء،4بأ5!((*يط(4!س*34!ااكا!سلا"3(،طاة1،لهأ4حذ4أه-لا

8!33كلأحكأس!14م!س3حكر34!أ،ل،ةثم(4!*،!*4ص!ط!4،3!ص

"!مي3ه*!سوللا،!43حكا43(له!ع!كل!ةجث،!*4ا!71!لكالة43ه3-؟4"ح

!مح!ن!س37!سه*7!*ةعلهألأ8!ايلاح.،8،91+4!س*3غ*س!ح"!اه

!*44ع"،*6!ماأ!م7ح3.33م3ة4!سه"-،4!س"43!س!طجلو*(1،م!لا

4!*ع*ثهلع+!3عةم3)3ول!4له!ج3!**ء!،4*م!ذ!*4ةكا*4
طلا+عحة*ء6!لكهزول!4حةم4ح3!ة7!س،طح!ه!!23!س!س4-كما

ون33"5*ء4م!س3كهه!3لى،73ع*لاح!ل!ملا*لأ53يهلا،*ول،ذ"لهبما4!م

كل!ةكلأة4!،،4+*!ةءا4ط!هلة!مه3!"+3.،،اا،،+!3لا3،

لمح!404،ء4س!كألما"4!5!ص4ص!"أ(2ء،3ص!لهاس!*له!ة،س!كا33كأذحط"

خهـبه!ه!ث"كاص!.نة5،"4.ذ*.أملىة

فيخرط*أ؟11."ئ!*ا!أف"
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.،"2ملاآي*8!*5*!4"3،**.

60*4138*لامماس!344،س!ي!ل!ياكهلألماء35*ذ3ة!!لهأثلاس!5حآ"ح*"

.هثء7!ه!ح*مآه"*!4أ3!هلتهح4،،40،*هة،ذلا4"4ع74؟4(

35*(!ث!سولءح5!م4:53ءي1!4!ص(4ح3ي4ح73،!7له!كاكاه

31،!ند44!سء35*ة!كحهم!3م4!س3!*عذ3ي33لألماع4لأا4ول!ص

36(4ح،كم!ا!*4مم!طم!!03"،أع*!ث4"4حآ*53!،أل.،،ي+4ذ3

حة3،ححس!اه"!"3!*(،!"4لأة"لماع!*333ثلاهك""3لهأذ7لأأأكااله!4*ولهح!

ول4ة3*!ما(ث3)"*03"2ء"4!سح!ثء"4ح33*!م7ع3،ع4مث!

حث!4ا!!،30أ!ط!""مح!*س!لام4*!س،"أ!،36ع4حلهأعس!*ذ*43،

ملكء""4!مأيه*!صال*!ل؟!س*"ح79!ص3*!4"آ8ء4كأذلا6،("!*ة
حه*5أول4،،/!(43،حآء4!غ!أط!أحع43آحد53(1ولهكلأكحة*-ح

ح،!ك!*4حكأهم!لأ53!،(.!سء،4!س4أ!4(."4ح"35فى4ح!،ىف

اهماه!لكح33أ"ىف7!ص71)لاآ"أ.("لا2حء4لىح"،!(هآ4!س3"أ3ذ!هل52

له!4ح3!س43ححك!،قيحة3!ىل84ح،غص!3،4ح*"ه**ح*س!(*س!*،"

،!*!لأح!44!لوء3،ع*لا3*43لا3،*حح!ا،،"4ح،بيكأء*

4ح!،4،ملاه!للمالأذ3(ح!،،له!7*هم!،هلااهمأح!لا"ح3!س،ول4!3،*له!،"ص!

5(ط!س!ح3،عة!ة5*9جمه!!س(،ة7*ة!لمهلى*!3(4عمح!75ع**"!*هم!

25!لأه!ث*لاثه!ح4*لا*لأهمأة5ول3ة3ح5ثه!!ح،،!س،ا"5ء"أل7!*

!**ي!،*ثع(لا3!كأح،لما!لا3ء2حلاأح)أ"ة!3،ك!(ةأس!ل4"فى!!لا!
له33!س"ء*له!.مأحذلا6!4"!سذ*3عحولآأه!،آة*ء!"ة"44ح!(4،ذ2

44!سأله!،03ح253،*33آ"لأ+35كأ4!م(!س*ع(43(آهح4017

!3ى"4حلأ.أول4!ص!م4،حلاعك!ص!7(18ذ)!!ك،ةظ!م!+الألما*(*س!3ء

م*هح35!ك!ك35!كالقك"أهل)8،ا!!ف6*ولح)"!س62ح414.35!لاه*5،!6ذ5-

لا،آحا"فى5آكاكالىة4*ح،ة!فآ3!3م35!ه!!ا!س*ذ!حءول*فا*ح!*!س!س4،!ثع

"!س3!يههملا!4!س210*ء*(4!سةلماء2!طالأ6"3!مميع!أم35!ط(

"هء"ولحمظ+3!سأبم،،له!!سم"ا(-*ص!*0،،(4ع3!مه3،ح4ة3-

إولة!ص"ةآثا(4حع!سهولجع**لأذةؤ(!ذ3لأ*((لاعحلا:كاول،ة!""أ،ع

لأ!ه!له!4ه(حلا؟أ+أل!3ءلهلا:*هآهمأ4لماههم11ه*7!ش3لهأ(ي!ص3ة:48"ةلم!

له!ملاة(س!ه*.!لما!،!ح14!س!ك!أس!هم!ملاحأ!،!ل،(ح6!(!س4،"كثلأ"ثح،س!

ى5!ل67!س1،أ!ح527حأ!أآآ43!أ1!ك4"!س4"أح!ل5:!ثء4""ا،لول!ل!عع

لأ!هل(!هث!س*س!لم!هكلأ*ء،!!سلا!!حآه3!س3يا3ذ!س*ةمهول!س*ه!سح!لإد!*3

،4لاله!غلأ4ملاح!لاحلأ763ء*نلا3!!ع3حع.،،ا

8*ه!هكأءء4..هم!؟!..فنك!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المملمينامبراطوريةكؤسرالإسا،مىالدينمؤسس!تغة+لأ2 محمد

!،،5*!ل!*!آط3،،.*س!8"ول

234ع4"ء3،ح!3!كات!*5\37،آس!إلا!ك4(40،"(*ذ"ي3!ت

%!4"**!53ح،!لما(س!س!!س!379(!*آه!هث!م!مكال*ح9!5"!اهخ

ك!ع!42كعا!3!ع!!لى*ع(4!*4ح43،ا4،أل4!س3م5!3ل3!هيلإ

!ص3ىآ!فىهءم.آأع)!+4!ا!سلما!*(15!ك،عألى(4ع3كه!340ا!7

4ذ!،*!سغ*يه!هذة3"*هة،!هاط4!س\7!3(ء"4،5903!ص4م5،!س(

كعأأ9لا4!م*ي،*3ح*!أ18ول*"*51مل.!س!!كح!أ،4!س3833!أ-3!ك!6.

ص!عل!،ك!عأ*ح8خ3ة3!سلو*4!ص3،،!ط!*امل*ل!س843ح*-لو3""!سج3آه

!ل4ح*ك3!"3اثة9ء5(أح،3،"ح!بءع!ص(ةه*ىل!هل3ص!*ع!آ4(ء4!ث3-

3!ع!4،3!صءع"3جة43،!!مئ!دول*3صالماح!س!ك3الهابم.لا!ثغ7،*!

،!ح*ءلحم4!ألءفىح3!\3!*"(4ح"3ءه!س3،3هم(115-403لما!أح

ةكأ(6ع،\+ىف3ه*ذأمك\7ء723ء*3*ذ!"هله!ث!كةحص!م!ول4!س3"

!!،ي4ع34ندا**!س،ع!ا!*ء!،لأة"4!"9!3يأ27ء(4ة3م7
4033!سآءلمام!!ح3!س،!م.هم!لما!4!!س*!س!3333""ه!ح!ءم؟4!م

!س33ول7*ثحلم!ة5غ75ع3*ة!(0(4!س!33!أة!*،5(4+،ممذ\7!!

*!!3!لح4ا!3!!اءلالى!اآ!43!سله!4"أ*ل3!سلى*،*س!ص!ث"7
4!صح،!ع4ةمع3ل!لها*ح!ءآيعمم7لأ!سطة!*،طح!ممأ!!!لأ!ء3!"

9+ل!ةلما5!ا74ءإل،!سح!س!.
+4!34!،"!صآهم4!س5،مأعط"53"ول،ةءم3ح*هكدأ!("يء

!س!3ذ*ه"!3ءيه!عكل!أ!!!*ء*هي3*ك!!(!م674(4!م3لمايحله!39

هآ4ة3!3ثول5لهأ!"ا8حص!ا"م!لأآهس!لاح!230.3!*ه*3كلا

لأ4!ص+أول)!غ،اءولح4!لو!***أ3،"4حذ4(0عأهع،!(؟ح4!!ك-ولس!

!*ذ"033!س!ك!!س!ةع4حثه3ك7!*!35!سح!س4!،لأ(هحول!سح!،

!*!ل"!ملةث3ل!شألما6ولكا!ي3ه")،!ك!*6!ة،46!هلألولس!هم!لإ41رةط7

الح*ءهآ3!،3ث،*س!ع"!همس!،4يأ!ه*حله!!4!3ح!حئما*ص!7!!4ص!ط،

ح!ل2أألآ3همثس!!اهولله!4."4!ص32ة!ص023(4ع"ء844!مها!

ىآحا3،+حىل!،"مثألأ!!أمه(4!سة33"ح4هث*4!"!3ع*،17ي!37

"ح!س،653*ثةآةلث!4أ*4!3!ةهمك".+!مء4!ك!*ح!سكال!4آة4!

*؟س!مهآ115!7!س33طأ3لما35آ،لماآءآذذ6يألماس!3ءمس!!اأ!!م4،ولءح

ص!ط!لهأكأس!ء8ءآ4حح،حس!(ءكالا*ول4ا!!*ل،!ا!املكنما0447!*4!ث!

4ىءحثح4ع4!!ه!!صس!!!س!4333ء4،!اكء!س(43*ح53ث!ص!حعثلأ

3م3!3عهآحا3!سح*ع(ت.كأ5*ياج!ل6!ك(4!س،ع3ء5آ،30*ذ!

،أمكاعص*س!!س!!!!نمكع!*4لهأ4حة93كأ57ة5ةكلأهرلملألماح4433ع7

حهـأ2
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،،4طبىىء!له!ءآ8ط!يول*ى.

.4!مكا!ح*!4(لو4ذ33يأ!بمس!ةاع35ءمهف*!ص4ال**!عل!*4

4!7،*ع*!*ء"!1+4ء*ص!ءع*6(4!مخ4ة!سآحكل73ء*302
48!ذيم3،كيعأ(7،مأم!!اهح7حل4ط"5***5!!ك.ول04!"

*!يل7كطع35(ءل4ح*ءع"4؟4عي!صع+7!لو!*،9م2.3!،-

،35!!ص4أ!!ع!لماححهكأول\7ةآ4ه*ألأأ!4ص!كأع!!ل*43!ص4!*لىأهل)"ذ*-

(عع*06)!"!سدص!8*ء!حأيع2،4ه3(4ح*50!أ!!3أ!،ءول،.!-

3)ص!ص.0آ(4ح9،ع55*!!(7ت3ح7*ح6*ح3ح!اهل!ذ!هلة3!م13لهأ4!مه

3!د43!لمنغلاة!3ذح09"*4ة5"لأ!ع4لأ7؟4كهة4ا!ك"+!ة(07م

مء"ح!مول04ة!لو!م44!أ!ع3عما!ه4..3ء!هل7.عم!طل!73ع!!ف53

كا!!لهأ(،ح،!*4*ة3ط4ةفه3ه+ثا*4.4ة3ص*!مء*،ء(ذ5*،.!ل؟4

"!سغ!ط3.43!لو،"2!ص،لو!ه*م!ةأ،ذص!ط82ءس!*33.(3!!أ*هي-

+4!س(35ء633حكا3ع9ع35ا!!4!س،ا،5ع!!عط"س!له!4ج5ول9ح3ذ53

هم3ح!س3آه(اآ!س،3*أح*ص!!*ة*ءل*!!ا!3ه3آ4ح9*ح(*له!3

*!س!!س*ع!عا(كأفى2له!2ء!6لما3ه"4،"!*،3"!س*اآ43!س!-

"*.!ل!+!!م9هكأ!ط!صدأ+ق*ة!(عل(45*ا!!كىظ"3لأ!3*س!،

مة4،ررةله!4حس!*ث!!3ء.م4!سول03م+ة!!ث،"أكء!هي"5ح4-()!3"

يع*،!!ح+ذ!ص(ء330!*(40"!س7!3ثه33!هل.ح4ط!م*أ!أآ4

4!*ع6!سولجمء4أ7)*!س!33)3،!*ح!س4!ص31!لأ،ولهم!3*ح،ه

ء*"م*8لماطيه!+**!ص!،83ء،3!سجلما3كلا!3ولححع5كه.

!أأ:4(له!*دأ3*له!ح4،+("له!كه!ك3هآ3*!س4(50ه*ح3(4!م4كال!له!ة

.ءآ4ة3(30ه!3،ول!4!*ذ7للا!ص،م4"هة*!9!3"أ!طح39هدأ4له!

س!4ءثم403!س*آه34ة3!س*ح!*،*!س*!،ذولذلهاآلص!ث!3!ذ3!3لو!أل

يي6الأ*صأ5*3لأ!ولم3امل"ء1.7ء!شكث!!ثمح03+4ح18صأ4!ص!س"!ح*!ك

!"!ص33!س4!ي!س3ح4*ص!ة*!م!م35*(4!م4ة،1،لوء4!**!م4،!،-

لىلمه!نة!،ء4ة5ء*كث!"!3أ!7،*ح!مأ!"!ه!علي،،،هءى،لىة2(!!5ح

."!*!م4ح3لأ3ء7!ص،لى6كلي*3*!اط"أأ!م!أ(لماه6!سهثثء3!ق!ثأ9ء!ص4*ء

.ء!+ط؟"هلو*!!!ص،أآ!7!سطة،43!م"،ى،03!سلم!ءلأ33!*طهف،

ى4"3ح!ث!ء!ع35ول3!ه"3،ىف*!مل.آ4!س4!3ة370لما1ء3اك*إ،،

!!س2ه3!س14!هل!3*ة!س3،!56!ك!س7صم3،ح4،لا*ح!!!!س8(43ح!س

"دى*6ء(+"!3،!اة!ا*!3!س،!ث+،"4+!)6"ءحم*ء!أ(!س3ة!لء

ءآه(4حول،كة*ح،30!"4آثا3ح!،آهآ4!سف!هعأ!سطخةنه*ةه!سل*ا

*"كه2؟ا!!س5كام!(.كا،4ي!،310!س*"اح!ح!ههذغ8ول3،"ع3عذك!ح"
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ط!ه!+5!"ء*ء*!ى50"5

!مكه!ءفى،4؟لهةأ!4ول5!**ع(060(طذكلمء!م3!"3ع9!ءى

25عولكه!3م!لمه02(4!مهي!!لات!هلت!!!ع*ح*(.لهأ!84!ص

ي5ور!ص*ح*ح*س!(25(،،!م6!(ام!ص،"4ح"35"1،ح(،"ءع4"س!ح3

""!!6لما6،"حظحس!فأ!لماء*4!لماطاظ52"4عء3"5!ل3"!لا"ذ(-،

7،،كس!"!كح!!!ل!4مء4ءىحط(حح*!(كم!خكع!آء36ءح،حة
4!أذ""4!عحأعل؟ه!ل3ث4!ل!!هل،3زأل!ل"4!ع4ة3!3*7

!"ء!مة!لك!ص4"ء"!*ح4.3!م3(!"!4ثه!هآم4ة03،ىف!سح2ء
"م3ع84.3*!م!4)*3أح2*"ء*!4طة3!م،!ح4حكم!ة)*!!

4ح*45!،مء3*!4ة*(5(!ثع!ذ3،!س*ح،!ة*""!،،،-*ء3

3!هل3*ءذ44،51كاعم!حع3!8،!ث!ك!ح!س4*هءلمه(4ج!س*ح-

"30"كياص!ة،ء*!!*ح*4!م3ع44آ33هاع"ها33ةس!*فىما6.حا
+4!م3ء3ي!س23ء"4!ص.*ءأك!س!مكط"ح3!صع،6ء!ول"ء63!صكالة

ص!ط(3!*!لك03.3(30!مة!ألهأ4!مول32ولءة3حط!3!!س3آهأ"ذ3

45*هص!ة*!ع3له!ئةأه3!ك."4ح7(3جاكا*أح4ىف*44!س4،-7*س!أ

!كل!5!ص7ح*(ألآه،4ةح363!7!س3آ*!ص!4ح!4!ء41!!م5أح4،

!*4كه*ح!س*"!"3ة5*ه!ح(ه!3!حح،!!ص4*3!أ7،ي"52533

،4!3+ذآ4.اولآه!م44!مول051ع!هث3،ء*أ7لما"م7يأح*س!!هك!ص*!ص
8،!ب!!!ث03ح*!*!34!*حط!!س*4ة!ط4ع440"*(ه"03-

،!م"(3،ا!م!ع"35،،!ص4ني!ه"+،طعء،ايك(2ء*!34733،ص!3ء4"

*!س!+ه(4عكهلماهذءلمايلأ*!*ا*33"3"!*!أ"!م(هح4حم!54

ط(ذ"له!*ه*م!4"ح*!ص4ء3.*هة+4ح4+س!4كاه!نعوو52لأ4!

*53!مة5ط"!س3!م3(3ةء،!ك!،!*4"،(!ث!3!*!!!سك!("3+كاه!!كا

ح+هك4لهأ*ذ5!أ،له!"ز4"525!لهأح*03لهأ"لماهفىه*360-،3-ة

ص!"آء23ر\2،!س3!ص9لو.*ة34!س14)!ذ*46!س+(4،!*اث"4!ص*هكه*!.

ء1،2،ح"آ4!لك533*ح4سأثهوله32(40لما446ل!3اك!*3مء3ة)"

*ح330ء4"*5ول)+كات!!لالمه4ح5*9*س!3!لهأ!م،*آثه*ح!3ول3ح،

3ءم"ا(!صح3ح!ء5آه(4!ص6ههأ!ألز2ه38ول!لأهل!ثهلة(34آ+*4!قة

أ!4!ص4،م!حس!حلم!كا!43ءهحةلأ*!*!!حلءنمح!ح!!-عل

(تم!ي3(ص!3ع!،،*4(0!33أ!ك!هلكه!2حا7لهأ!!لأ!سصا!ح!"ذك!

!ط(!،.!!"!ص3!ث33(آءلهأ4!أش!7!*!*."4!مة)ذه"45-كث!ه

ح!!س*!3!أكيأآ35!هثم4ع3!+3!ه82آ4!س93س!*هك!ا33،!*4

(4ع"!ة.،،هثا4*لما)"ح3آه(4عممةح37!"،لىع،-ملاه*!آ8!

http://www.al-maktabeh.com



التاسعلضصكاصا

هم،ىجآط*ه.*فلأ،\،فى!ي!هثلأ

3"هحعلىذ3!6،ح!لل!3لها4ح4ة7حة"،*مء.*هآني44!ل،أط!د!ي8

ط!7!ء!م75على!!4اء40(4!س+ىذ،ءعمم"4ج*3ح!لأح3.ج"ء

ء4،3ع(6كأ5"،+ولةع3!سء*03!ةع()عر9*4ح،ل!3ولك!أ*3

()"!6،4*3.3،دكأفىله!أزرةةطهع4.3ح*ةعط،4ج+03مم!ال*!س

،كملاء*،ء4"،ءاس!"ءآ4ح!3س!م!ع5(34!3!مه."4!صن04ول

ل!س3ع!لا30،8"6!كل!ع533م*ةلهأ4حآ*،أد4،كطة3لو*عىلج9ال!أ،

"ء،!ص!ك!أذ2*ه.له!9لألا!م7ة53،*!ص3(ة(هأ!4!4آء(4ذح3حه*-

3*4ح3**4"!64!ه!ك!!لهأح3!ب!(ة5*ع*3عول4.ول40-ثه!!

،*يلى،!اه*4حء(ء2لمالهأ!!*ص!4(0"ط!.ح*ه(*م!8*هذ(

2حة!*ح4.*3حكعةه*!61!ص*ح7!ص،فى4!هذ33ءص-*علا!!ع،8*

فلى!!طس!ء34!س33!ك3!م35*حلاة!4*ذ45ذلى7لذحطآ!ص36!أءه

ح4امل!،،7،س!4آثح34!7"*!4علهأ25!!س!يأح*44"!3أ!3ه3"4!

لم!5!33ء(4عل!!ا*ع4!س،م!*4!ص،ءح*ةث!3ءجحة5ع4!!"3903ح3

ءمع.!ث!!أل.،،أ*44!سح*لاتآهأ!4!ص،*03!هل*!س3لملا3،ج

ى5،1:+4!م7،لم!!كهـةطأ!4!س!ص!،ذط!صع!!هس!!حط(كا35أة3:
ول5**ء3،+!!*هذكهشن!02(4!م3ةغاكاأح5،،!ح،!ثء"حله

8*4.!!4(ط!لك!!3(،!ص،لأ4!مه3عمه*!س،ذ+حآج04!*!!سه*-

"59!ص!ط"حلأمأ!*3!*ةح!ا!،7!**ه!مولهلأذ*،!ىل06لأح

4ءى!*44كعا!903"!س،آةعكاي!3،7م!لماحذأم!76!ص33.،،

،،"ع*ء67!ل4يأثعكه!4ع*ح7علاع!كمماث!!لأور3!0،15"!5آآ4"!3!أ

!ل4!س7!س52!ا!س،"ت!!مأهل4لو*،هى04!*4(ء(4!ص!ء05"ي،+*4

4)5طة*43!س4،!"4!بمالهأ!مء!4!*3،+*4،4ح!ل355،لا!!ل!د4ع
؟3!!كح،)!س30،،*+4ح"لهأمهـ3!ك4ضأ)4"8ح"435حلهأح+4رلما4!ع4

!محت!ذكأ؟اس!هول"آة3هح-س!،*هذكعة!ثهامل*أهل!س0،4-5*حح3!،

"4كمث!ه!ل8لى"ل!!*03كأ4تية!*ء،هآ5اذ*!س3ة!5"يه!ولح4

35له4ءة"له!ط4!!أأء"آح4(0،ةهمأ4!مفىتي53،م!ط(53ء4+*هك،

*ءل4!طاله!ء؟"،عا3،،"4ة3!037عة!ك3جلما3*5*أ!!أآمثةمةه*.

+!!م3كهكهمح!جول5،،*04يهميثه!س48*ةم4)،ذ3ذأ4(،!س4!*ىل

024ع*ء(!سح3،!(؟4ح4!آ"!مه52!ح4ع3،آ333ح9لوح،"،أل

لمالمل!ة4(م!ه،لىله!4ح"ع53!*"*!3همأ7حا023!سا2!!(،3آ"!س4

"*"م!*طحطن!
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ط83!5!يىدطهـا،7أ64ج.ة8"7

!!،ذ("أوللا7ء،،ىلم،.ة8آأ+3.34الهآة3هآ،!"!؟لا!،،!س!!م4همأ630

4،32011027ح33!ث80،5()!ذ*!3ةح،،!ث3*ول!!آ3اولس!ثع08،3!،-

(!س3(+4ة5)!25ى5ل*"ث!5أع2ة،آ"*لإ3ول253أ!أ!ع!3024(حه

،،*!كبرأ!7كهت!ا،ءس!4313+ال3!ةايث!3!م3!56ال،"7"81*ة

117ء!63ولذع3"4أخ4!((*لأععأس!ح"ح4لهاهحلامم!5:4،آ!!ث3)!!زك

35لو!ي"هآ3هى!ل33س!لما"(3!سأأ!ة018،ا!*(له!4علهأه4!س123!ك!ص3ح

ذ"83!لخ،3.(4ح!ئ36ء443حآ!ة"42امل،ح،لأ6"5+3*!*متلا3

،.4ع*5أح7ع3)"844ذع3ء1!ف*لإس!3!س3أ!4(ذهم3ع!*هل3أ!3-"ألهأ!*ع

لهأح!،جث!مذء-4264أ34ماح1!40+ا4!ص!ا!سال3!س(4.،،*!ح3،،اح5

لأألهاحةلألأ،3*جأعآهاا،!مذ*!ألاص!35ع!*أص!لهأ4عأل!031!ص*!3*!7

لهم!،!الماه45لأ1لها!4لهأة"ة!3،.ء"0(4!3ة!*ح3!ذلأ!40ثة7ع

6!سح*.3ءثا!4"5*أ!4ذ3ق!م،+35لأ61!صءححلاةفىه*.".

ة64!س3+*ل53.!"37!صأ\،74حة4ول04***لحأ!"!سلإ1ا)"أس5

ج!ا.!ه!عة3ذث!،15(أ،ة+633ح*حس!4ح+3أكذع،أ6!ك،!ثع356\2!س3

همح"!ل67طهم!ةد"ج24هص!س!3ولذفىع!لأ3!هل(4!هل2+!س!س033(45

ح،آ5أ!!!ت!ا،،+!،4ح،3ة،ول*6!صله،آثححاكل!،،أ3!!سللأ4!سأ3!ا+احط3

!،8لم!4!سل.،،!*،ا،3!س31ح67*مه(403له!67أ!5\7!س20ح331أ،"

3.آكاحلأ!س3لماهك!33اع7!ص3.دألم!6هىلى3،!!؟ء(4+ح5*أح،)ألله!كأ

لة45يأ(40،ياهول04!*!هه!!س!ل،ح!3لهأ!ط(7!ث!،حء،آ،أ(4حة!م

ح7!س1.3"،م!ث!لأولهث!(أل،43مأ5!ع*،هلأح3!أ(ة؟6،آ(ى04

ح!3(ةأل.،،،2."!سلا3!س"!أ30دا!ول!(،ملاأ((ث!ح*0،أ3ع*(

لأ،لا؟فى4،هعلأالهأ"3،أءهآح73،ل!ذثهلهأح!35دألهأ6ولول3+؟أل،ثعلأي+آ

(ح3\7!3ل3!)أل3حهم!آ،أه!،3!الأل+*!حأ3،أ!+7ة)!عط4!أأس!كأ!أ!صا،ثغ3

آة!ل53*!سل6!دمة6744أم!م\سا*!،اع151لأ3!34ع3،!أ"!سح*أل:كهقي3

19،4،ح4*!،ا"74فى!ع!ا*ك!1ءل8،حع،ا!!سأ33408أ،هلح33زعث*أل

44ءم44ة403ء3("آعاحح3ا!ةملو-"أ!،اة+3ة!س3،ل!كا3"!ص"،3!أى

اكا!ح!حعث،!!ل1!)\!!!سثا53عقه5.((لأ،6ك!كاأ،س!ألح+س!!أح+،2أ!أ!!صأ

لا95*"ةكه3"!س!س4+ة!!ملم!*،آحألا)47"((أفى،"4!م!س*!ص!سول"ذ5*ذ

!لهأحلى!ص2ح!"2ءلهأ4ع3ءح!عة34،"440!ولول04+د*!س3،لم!،+"م!

"ط!آ"هآ43!!كاع7،+*4،ع،*"ةا4،لهأجح3ذ،!5"3!ملحله!!س4،!!1ءعثاكأ5

!س7ح4،ة4،02ح7ةآخ037!*!مهة3!سالأ،ء"!ث!سثهه3ح،7!س5"."طهـ،+!ل

فى\*52ه*""ح.*أأ."س!."أ*.ة
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2!7الضاسعلفص!

119.****!*ءول!5*"ط

ىء4)!3نا*أ3ي*47!**ص!لأ8لما(4ي7ة!م،ه+!،!ع49،8

"!ث*ج!تح"ع3!مهذ*م!صشه3*أ6*لا*ح3كهزم!لام!4"2ه3،عم!س8له!

،لىءىثاا734!ملاء*ال!هل.المامظ*!4(+6*ح!40ولةءة43،

الل"،0،4!ص4!ةءممآ،اطم9ث(*ء"9*هلو8!!!،لاء7*ء348ولهلأ3

،،53لألاءث!3ا4كة3ةكه(7لمههلثلاة(43،4ح.ع4أوله3+8"4!ث*!ع،3،

3..*ح*ءح*يهلاء32+!ها،(*ع*ح3ة،7،ةص!دص!ع"م!72،!*س!7

46لةحم*فىى04،ء*4لم!ءلأ3!عع*ة!س3"م!!مال"ء!70له!3لما4-

4ح*ا3"7*لههملاءط4"!لاء33ة!4لاهء67ذ،ط37!صل!ءلاله3**أل

!!!!سا4.3أ434ةةلما!!ةح64لأ"4*ذح4ه!مع93!*ل!"امبت!ب!ع.،ر*

"4لالا+ع4ص!*ذ،حة!أةثا"3آهلهأ4!مه"3ه"4ع("!33(ال!ال!ف)*!،7

!س7*ةيح4*ء"*ء،!3ءح3"4ذ3كلأم!!سولكاه!لأ(4له!!!ك3!3!!س!(ذ5*

هآ8!لا!3"4!س3*هآه!،-!34*ىفمبلال!سء+4ذ3هـلإول*

124؟*!لاعط5أوللا3هم3"هع(+،!"،ااك!سة*!8**ع(س!73،س!م!!ة
ء"م05!شلى15ق04أل**ع!ل،ن!*عكلأ!5لو!مش!"حدأم!"4ح

ا!!أ!6ح"!م!3،*س!ل!!4كلأ!يأذ!شكلأج(هم!،آق!*ع(4!مهظكا5-

*!مة34(0،ص!ع!*ص!*س!لا4غ9153ع4،*!*.ث!يلماء(*ح33ح3"4!

طث!3ءدء4م!(عبه!ح(ط05!س52ذص!ث!"3كا3آج43ولجلأ4406!لإ

مألا،5*"4امل!*ء،ذ!ث*،،3ة!م3"3(!ل!!33س!4!!س!ولح!3ء!4!اهل،
63مأة4!ذث!اك!"4ء20!ه!!3!،أ!مل!ص33.+!مم3!لأ6*هم!!أآولل3حأم،آ+!س4

(5ص!ول4ة*!،ول!4ط!!(4!مه4لا3ل"؟004(0حيأ"خس!م!3أ!

"5*ك!3(ء(4كل!"!ص59،!ملأ6لأة4ثن(!ثحتهلاالاأ3*هم(لأط!يذ(أل.

3،ء4+؟+*ح4"ال650عم!ح*ح4ة*!ام!4(36!عطهك!ه*97

لما!س!+لم!ك!لأةهمأ!طح95ح(،كلأ40!هلا،آكهولولذ4!س!س4،!+!ك!لأح*س!

!033ع33!س84!م(4!ص4آ!"ع3؟35*حء4"كهذط"مهذ!لا"6!س(ه

"35*ة3!س4ة*3،س!2ذ*9ول*"سأ7"*(ط!س3ح!م*ةك!*ولح،!*حع5،
"4!"!!م"س!،ح!*ة!سل،،،لأ46ءللأأةألم!!ص،ذ*ح3*!س23ءيملهأ4!س

3*ه2ء!،-!543!2؟،،!!أ!هما،س!ييهه+*ع3حطثعآه!،الها

"3هح!ح(،لوء4!**!س4،(4!مه3*هآه3ءولال،!!هث!،!3ح!!أل

،55)ءآ4"!8ء4بج3.3ح!أذ5!ل،،،،آه!1.094!سله!ء2خ480

شا31ة4!كهولءآ4*ة.،،3!+6"!كه03هول!.(ح!ح3!ه!لها3-

4!س3!س4!ث!!اأذ!ص!س*(ع3لأحالأ*آ!5*!صء2!ا(!ص!"ء45،ع"5همم،"

،567ح338

ح!ه**.لملز!لأح
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الكلالفملالفصل-

-لهذاأتباعهمنكثيرينانزعاج-القبلةيغير!تيمحمد

.رمضانصوم-الصلأ

إليهايتوجهي!لاالقبلة!محمدغترللهجرةالثائيالعاموفي!تك!!ض!

أثناءالأديانكلمتعبدويتوجهأنالمعتادمنكان.صلواتهمفيالمسلمون

القدسصوبوجهوهميوجهونفكانوااليهودأما.الشرقجهةإلىصلواتهم

،المقدسمعبدهممقرلأنهافيههمالذيالمكانعنالنظربصرفصلواتهمأثناء

عبادتهم،مركزبهاالكعبةلوجودمكةنحووجوههميوجهونفكانواالعربأما

فكانواالفرسأما،الشمالنجمنحووجوههميوجهونفكانواالصابئةأما

الأتجاههذافمنالشرقنحوصلواتهمأثناءيتوجهونوكانوا،والنورالناريؤتهون

الكريم:القرآنوفي.النورمصدرالشمستشرق

نإتجميقااللةيكئمياتتكوئوافاأينائخيراتفاسثتبفوافؤتيقافؤوخفةؤيكل!ي

.(148:)البقرة(000بمقلإيرثنيئءكليغنىاللة

جهةأييحددلمالأولىللمرةالمنورةالمدينةإلى"تخ!محمدوصلوعندما

وجهاليهودمنالتقربفيمنهرغبةربمالكنهصلواتهمفيالمسلمونإليهايتوجه

مدينةأنهاعلىدلالةالقدسوأسماها،الصلاةعندالقدسلاستقبالأتباعه

يجعلهاأنالأوقاتمنوقتفيماعتيمالتيالأنبياءمدينةأومقدسةبم!*82؟

وجدعندمالكنه.إليهللحجأتباعهيقصدهومكانا،الإسلاميةللعبادةمركرا

القبلةاتجاهتغييرإلىسبعةأوأشمهرستةبعدعمدمتجاويينوغيرعنيديناليهود

لإنرالكانتالكعبةأنهوللقبلةتغييرهسببكانوربما،مكةفي()الكعبةإنى
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23لأ
المسلمينا!براطوريةومؤسىالإسلاميا!رينمؤلس!ييلىمحمد

مقراطويلةلعصور!تلكونها،أسلمواالذينأتباعهولدىالعربلدىموقرة

بينسيؤلفالكعبةنحووجوههمالمصلينتوجيهأن"!م!محمدووجد،للأوثان

،للإسلامتحولهمعلىفسيساعدحولهاومامكةأهلمنوغيرهمالمسلمين

إشارةإليهاأشارأنهإلآمسلمينحكامأيديفيالآنتكنلممكةأنورغم

الله:صقىمهامدينةأو"مقدسةمدينة"بأنهامستقبلية

القةؤفازتهثممناثخقأتةتيغقفونائبهتابئأوئواائذينؤإنثتطرةؤخوفكئمفؤئوا..!)

.(44:)البقرة(بميغففونغقابفافلي

كانإذأتباعهمنلكثيرينإزعاجمصدر-حقيقة-القبلةتغييركانولقد

لليهودكراهيتهتناميلكن،عنهفتخقواالنبيعقائدفيتققبالهمبالخسبةيعني

الكعبة:إلىالقدسمنالقبلةاتجاهفيالتغييرهذايؤكدجعله

ائفشئرلهقئتهفلغفيقاكائوااثتيقئنتهئمغنؤلأفئمقاالتاسمنال!ئففاختيفول!!

.(142:)البقرة(بمفحئتقيملمبراطإتىيشتاغقنيفلإيؤائفغربئ

لثتطرؤخقلثفؤلنلرضتاقاقئفةفقئؤتيئدثال!تقا؟فيؤخهلثتقف!بنرىقذ!لآ".82،

أثةتيغتفونائبهتابئأوئوااثذينؤإنلثتطرةؤخوقكئمفؤئواكنئئمقاؤخي!ثائخرايمائضئجد

.(144:)البقرةو!*بميغقفونغفابغافليالتةؤفازتهئممنائخةن

قبنتفئمبتابعصت!نأؤقاقئقتلثتبغواقاآيةصبكليائبهتابئأوئواالذينأتيتؤلئنريو

تمنإذاإتلثائيفبممجنتجاءكقانجغل!قنأفؤاخفماتبغتؤتئنتجغضصقئفةيتايعنجغفئفمؤفا

.(145:)البقرة(-الطالمين

مساجدهمفيالإسلاميالعالمأنحاءمختلففيالكعبةاتجاهإلىويشار

(لاتجاهات)باقوائمأيضتاوهناك،المآذنإلىتؤديالتيلأبوابابموقعأوبمحراب

وسائلالمسلم!تلدىمجنلمإذا()القبلةالكعبةاتجاه-بسهولة-بهايحمسب

الصحيح.الاتجاهلتعيينغيرهامؤكدة
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نفسهوالنبي،بهاالمهملاةارتجماطمنأكأالإسلاميةبالحقيدةيرتبطماهناكليص

لتاركها.الإسلامفي!كانفلا،الجنةوطريقالدينعماداسماورةعلىأطلق

:اليومفيمفروضةعحلواتخمسللمسلمينالنبيحددفقدلذا

الشس!.وشروقالفجربينوميقاتهاالصبحصلاة-ا

فيآخربتعبيرأوأوجهاعنالميلفيالشمستبدأعندماالظهرصلاة-2

.النهارمنتصفأيالهاجرة

الشمس.وغروب()الهاجرةالظهيرةبينالوسطىال!ماعةفي،العصرصلاة-3

الظلمة.وحلولالغروببينالمغربصلاة-4

ساعة.ونصفبساعةالليلحلولبعدالعشاءصلاة-5

لدعوةالمساجدمآذنفوقمنالآذانالمؤذنونيرفعالأوقاتهذهفيخ..نر.8ؤ!2-.بز

مسلموكل.للصلاةللدعوةالأجراسيقرعونلافالمسلمون،للصلاةالناس

يأفيمنديلهببسطفإتهالمسجدداخلأما،الوقورةالعبادةبهذهملتزمتقي

بهاالمسلمينوارتباطللصلاةالكاملةالقداسةهذه.صلانهولؤذيطاهرمكان

عدوغزاهمأوحريقشبلوحتىقائمغيرأمراعنهاالتخلييجعلوثيقاارتباطا

حكأوعطسأوبصقأوالسعالاعتراهإذاصلانهيقطعلاالمسلمإنبل.فجأة

وشخذونمختلفةبإشاراتيقومونوالمسلمون.آذتهحشرةبسببجلده

واضعينوشسجدونويركعونأخرىفوقيدأيضعمنهمفالواحدمختلفةأوضاعا

تمييزيمكنولا،ذلكوغيروشرةيمنةرؤوسهمويحركون،الأرضفوقجباههم

قبلالعرببينسائدةكانتالتيتلكعنالمسلمينعندالصلاةأوضاعبعضر

هذهفيالمسلمينتدقيقرغمأنهيؤكدونالرخالةولازال.الإسلام!ور

التباهيبروحعميفااتساماتتسمبطريقةيؤدونهاأنهملآإ()الصلاةافرلمجضة

طائفةإلىتشيروالكلمة،فريسئة)النصرشكليةبطريقةآخربتعبيرأوواقظاهر

الروحقلىلاالشكلعلىيركأونالمسيحقبلكانواالذيناليهودافريسيين

السوقفييصليأنيفضلفالمسلم(السلامعليهالمسيحانتقدهموقد،".،23

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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خاصةالائراكإنويقال،الصالحينمنأنهفسقالالناسيراهحتىالشارعوفي

مناديلهمبسطوا-مسيحيينكانواإنخاصةالناسمنأكبرجمعاوجدواماإذا

فيوشرعواالمرور(حركةيعوقأوازعاجا)يسببملائمغيرمكانأيفي

بينوالفتنوالحروبالنزاعاللهيشيعأنههوتضرعاتهمفيماوأهم،الصلإة

هقلالمفرحةالأحداثهذهعنإشاهـاتوانتشرتحدثوإنالمسيحيين

لدعائهم.لاستجابتهصلواتهمفياللهشاكرينالمسلمون

)وينطقونهرمضانصومفرض،الصلاةفيهنرضتالذينفسهالعاموفي

الصوممحمدوصفوقد،الهجريالتقويمفيالتاسعالشهروهو(رمظانأيضا

ريحمناللهعندأطيببأنهالصائمفمخلوفوصفكماالدينبؤابةبأنه

كلومنعالطعامعنهوالامتناعالإسلاميةالعقيدةفيالمقبولوالصوم.المسك

وفي،اللهفيالتفكرسوىالمعتادةبالمباهجالاستمتاعمنوالأعضاءالحواس

الكريم:القرآن

تتفوننققكئمقئبكئمبناتذينغتىب!بككفاالعتيائمغنيكئمخببآفئوااتذينأئفايا!!

اتذينؤغتىأخرأيابمتجنسنفربيذةغنئأؤفريفتايمنكمكانقفنفغذوذاتأياقابم

كنتئمإنكئمخيرتعئوفواؤأنتةخيرقفؤخيراتطؤعقفنبئبهينطغائمفذيةئطيفونة

ائفذئقنؤنجيناتللايبىفذىائفرآننجيهأئزذانذيرففتانلثفربمتغتفون،اكع.هكم،-

أخرأيامقنفيذةسنقرغقىأؤقريفناكانؤفنففيعئفةالثتفرمنكئمثتهذقفنؤائفرقالط

.(!هل:38ا-5)البقرة(بم...ائيسثريكئمالفةئريذ

رمضانشهرطوالالصيامالمسلمينمنمطلوبالإسلامشريعةوفقوعلى

منذيمتنعونأنهم.التاليالشهرهلالظهورحتىالشهرهذاهلالظهورمنذأي

المساجدفيالمصابيحالمساجدأئمةيعلقعندماالمغربحتىالشمسظهورقبيل

هذهطوالأنهمأيالنساءوإتيانوالتدخينالطعاممباهجكلعن-يوقدونهاأو

،النهارطوالةأفواههمفيشيءأييضعونولايشربونولايأكلونلاالفترة

يظلونإنهم.الليلفييفعلونهبما،نهارأمباهجمنتركوهمايعؤضونوهم
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افجر،منالأسودالخيطمنالأبيضالخيطيتبينواحتىالمباهجبهذه!خعين

ططعامشهوتهميقمعونالمسلمينمعظمولأن.التالياليومصياميبدأثمومن

تحوسلماحدإلىهورمفمانشهرصومأننلاحظفإننا،بالنوم،نهاراوغيره

)الهجرية(العربيةالسنةولأن.نهارإلىالليلوتحويلاجلإلىالنهاض..!.825

بينللشهرالزمنيالمكانيحرأوحسنةوثلائينثلاثغضونفيفإنهقمريةسنة

موسمفيرمضانشهريكونفعندمالذا،الشمسيةالسنةفصولختلف

خأصة،الحرارةبسببللصائمشديدةمعاناةيسببعندئذالصومفإنالصيف

عنممنوعينوهمنهاراللعملمضطرينأنفسهميجدونالذبنللفقراءبالنس!

.الموتآلامعانوالوحتىماءبجرعةظمئهمآلامشعمكين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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9"

المسلصينامبراطورلةومؤسسالإسلاميا!رينمؤلس!بهاغص!محمد

!ي!ءول!5*!*ول."م!

ي*!ع23فه**.

4لمه!هى*كاهي+ولولغي48ععقى54ى-د*ء"3كل4!تكلكهإ!عم!هك4إكه!!؟!عئ!لكمك
-!هيءك!لم3+بمكاهمك!"كا!ص!لمهمملا،*!ك4آ3،م+هكل34*ذهء*ولت!لاءكع!8رم،ورتيكل

كلاممصسول-كم!ءتيكله،8كث53"ني.جور،ء

لإهيأ4!صكهعيه*أللاع!523!م4علهح*أ3!ث،لوء4!**!م4

ص!كأس!"،+4س!ط(!ع8ول3ه3!ةط4ذ3حة،،ح5،،4ملأةهـ3علا)،

3ء)*!8م،ط!ص"*ءمج!كط39!*هلأل90"4)طس!--(ط!مه3"هم!حلا!ص،ء

لحلاة!صح8(4!سذمم،3!3!مدس8.،م1"ك!5!ك5")لا،ء!هم!!ة(ط!م*"له!!-
3ة!هل3ه!مك،الأأ"!صةيةاس!53،أل83آ!ل4حلأئ!3يأآ0650ح37ع30*5

الماس!ذلهأ*آ"،كأثع3"هةل!ولة،ىفث!لأع4!س3*38،مم!،ء"،!3ل3كلا46"!ك4آ4!س7

لما4ص!لا،43لأ4!سة3!م*حح6743*ع(4!س7غالح+أك!س4."4!سل!س1+9،

ة*634!(!س7ح43+3(آءع،،لهأ"ء7)ل(4!س3س!*لاث!س!!س!"ا3!،

93!7!ص44آفىأ!4ذع3م!ي!34392+كهلاهلأ92"ثمعال،!ص*،مأ4!م

3!س!!هله!م(4!!لكدحعي!ك!(!سم!ء،!سذ(4ع،3*!ةلأ!*له؟ه"33!د

!لأ!سح3!*6ع!س!"آ!!س6أيأع3ح"!3(4!س3!34لأ؟)،!!بحلهأول3!ل

2420!سز673ء334،"ز!م4ع!الأكطلأأ*ة،كط(لاكلأه3لىفى،أهمأح*43لح

ب!كطثغ3زله!4!ص!!مه33أ**566.3اكا!!سة4عل33!محمة4اأ!4أ!،"هلهأ

13ق!لعلإ،!!++3،م"4!هل3ح!4!مه3،*ولع!له!مهامل*م!ةلومه

!هلأ!4!هل،!303!.8،"7!هل+،،،(س!ع!!ك!!ك!ص!طيلوء3!*،

4،8لأ!!س!حهم!2،!*ةلهأ3لاىله!مه4!م*لأ*ص!م5"4ىة1،،)هم!!س7ولهمأ3*

!د3*أهم!4حا*!س3ة)8ع3*،،.ءس!لألإيل!04!ث!*"*حهل،6*4ع)64!م

.4عم؟3+ة،ةحلم!ذول4،!صىل،أ"لأ،4!م9*ة*حا!4!س!ثط3"ذ!سالم!آخ3!هة،"(

مذ3!سامءس!كلأسأثع!3ه!ح!!سأل!ح!س!مه"*لة،م!ح*س!."حا،لأ،ث!"ممأة4!

ش"حعلأء3اكا!3"ء(+ذ(*ث!**"هم!4ة*3أع!حذكلأم4م)أل!صوح"23،

ق3حح!!ص4نكا45"3!سة9،!ك3م935ثع7(067+3ل3ل!ص3لما34،*م!ا

4*لأة!س!4!مملما3!ص4مأ5ح!أ،يتملم،ع7!مل4ع!!فآ39ومل!هلي!؟ف!!ثهه

*!53!*8ح4..ن!
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2؟و

(20له!*آسلا53لوه*!!يي"ء.

علهالملمكل3كلة4يملهك،3*!ل\71"أ!س44!"ءآ!،ح،له!ثوفية18،ع*لع(ا

104**ج*!4ع(4ع8!**34(لاحآهةط36!ك0334ة9،ول!4
ح"ناحأ*ححآهألاا!3ة*3!حأ!ءنكا9اءآ15"!س*3ء!*"ة*40

أأ!43ءحوح1كهقة(55)!ألأكا!لأس!33،ح53"4+مك!ذط5()"ع3"تهح

7ع3(ذ3،"ا31ح(!أ!حلى!9"لا!ص33،ةم،هولكه*ح!3كأ4هم*(غح

4*عأا!سآه،!،س!س!ك!يءهآ30م!!*37عكه3آ4!مم21!ي!سآه

ااكء،!(35كمثا3ع3ه*،!*لم)!،!4ة*:ة،23ءلو،42!ص،!4لهأ5

!ك!ه!سدأ!ذ،ذ!س"4!سول،كاةكعأ*لا"ة"آه(4ء(يأذي3،فى4!ط2"م!"له

!4ح3*ثكا3(،+آه(4عة2(!س،!،!ص،18!س،!أ!!4!!!4ة!ا!!-ء3

هـع7!س*.94دأ*ه*ص2"ععلىعأ3عظهآ7*8!م3ا*"!!لان!طف!م!3

أ"!صلو!6،3+3لىولأ!4*عحهآعلمة"33ل3!س9ةول3ح،أ،أول(4ع3+"!ع4-

ء"ألما!ه!م3لا4أغ33"،!ماحأ3ةلأ8أ"367ة"4امم.أس!6مد!سج9

أل!3حمحله!لم56\،ءأ.اب3ي!سمم!!ص3483هول:4ولهم36ء!)ولة!-ي

90331،131ع3310\اآه!4!4أس!لأ3،7"حةحةهم!*!!*ةلهأ+9"4!سح*أ"،

43إ؟ح*،ةألماهك!6كاة!س*ذلهأ4!م4!لو0343ءول3،*س!*!3له!!س3!

!ا!م5*!صلا!له!ه*"أيأ!5لهأ4!كلما42ول3هم!،،ط017،خة،لأ!أ،4.03ذ3

!الأ،ءش!س33.(،"35*كا46لهأهـمغ،!!س9+30!س7ح3ولء4!س!!ى!ح5لهأ

لا!3لهأ4.،"،آ7!"47آ!حعذ!كال!ه(43ج!أ،940،7*س!(ا!مهز!*4

؟؟4ع3ع7!سع7.عا!!س،،4اآ34!كي.آعأب،ا!3وللهاء7ص!س!يد33له!ا،33لأ

يل*عآ"!!ك!ع!الهأ-+*2آهألس!لهأول!3!!!،*78،3امل.،،*+4ة3

له!5*!!س!س!كالأة.3!كلأ!!*34ح*!س!م(8*!ل!7ءآ.4ة34ذ3"

!أ31!س330.3*ة!هل3ة*4!*ةآ!حأ!31!ث!اثإ!،4ع!3ع!سه!م

ثمحاطعولع3غة،!3303عآ33!هللى43ه"4!س،م*لهةلى،+3!!س-6وللما*

آح33!!س!س5".4أ*!ا2هآ*03هعا4ة*+،!أ5؟!سم4!س3ة*ثع!س!س5لها!!!

ه!حذ(.لا*م4!أ!أ.5\7ة*:+7ح33!ءة(ء(4!صر3"س!*+4!س

اي،!ه!43+س!آغ!بمكأ*ة(4ع!3ج("س!3ه!ا!ا!ص،*هذ"+2253!ق41!ص!ث4!س

14لما43"أ،!ذحة،!ع"ا!*!ل3**:.،،+ط!س،ء5،4خه4،*!س،"

؟3،3،1+7،+4!أهل!امول4،لما3*ع4له!4!ص*235*لأ4!سة3*!61!ث

أ!51ألك3!حل63+4"ح4!)لهأت!س!هآ3*له!31لإ9337!ص!ل؟3!!ك،"*،ه

!ث404!س،ء،!ىك!م(4يأ4!س3!له!لهأ!*42ح"ا"حلأ36م:43ألة*!سح(-

طيأ!63ا\5،+4!س"أع!3!س،4حام4!س3أ!4(6اكه!7.،،،،،عك!

*!*ههـ!لهة66."ة.،ولة!م
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ط8!م!هل-5*"!ي،2"5*لمحم*!*5

4!3!ك9!سحلو،!جت!ح!ث!76!أ(له!لههمالحع،ه*3!3!34!صء*ع*

لالع!!+لان!*عي*لمه.لألم!كا!!هل27أأاح3!مل3ع"!!صعله!5+ث!

24يى3أعم(هكلأ!ث374لأاكاع-*!(4(ولكث!أةأ"،!سكعة!؟4عح.

لهل!!وللأ"!س3!سمء3!مهم!47م3!ح!م*ه"لا3ل5ي4!س!ث0،7لهأ*م!ج،ـه

ة،ح!لأح!حز،له*!كتلا4!س"ءس!ك!ح!لأكا،ص!**لمه"ءلأكأولع!ث!مله!3

!ه"!3لى3(4!اهل!،لاحع.،،*،،+ع3،ا!ك،.!ا!د4وله!4م4"!ل

64ء"آأل3له!34"ءلا*ءمأ(403!س(ه"4*ه"4ح3لملأدأ"ة*م!3ع
ث!لهأ!4*!ص!6!ي7*ح،أ!6لاط!كهلىآهىف)!*3..له!فيلأ(4كأحلماة"

"ة*2هأ-ا!ل""(47*ح413،-س!4،ةكل!ول343()لا،"ء4،ةمكتلاه،1"4!لاأع

!،!ا!*ز*53كلأاةأ"ه!م!!ل3(آه(4!هل+أ؟هآكللاهآ4!سعث!613

4،30!س0(4ح*.،،،"4!ياك!س!*فى!ةملاه!،5،(لال!دأ،3مهححول،لاح

ث!لهأذكلأذكالهأ40،7لهأله!،؟!هلاح،.*هبمم"ث!47!+لأحلماألا3.أع!ذ5*52

؟!!س5!لأأ6!)لو!ط!س!ل*ء\7531،ا،آ93د!كأ"ه!ص4هلهأول4"آكلأ*ة(4!سذة

ال!ء39ك!ول3ا!7!،س!!أس!ة!)4!ك!ة!س3064م!س3،!4،3حفى3!هل!س!ذء*

330"له!44كم!ي!س46.3آ!أءك!مأ408!حلأكارمآ4!س3ة(هي!""8*2ء("ح

33ء04كلأ4جة4ه!ح"ه(ول"لأ4عألا!1ح3ة!س3آءص!يأل!مه!ذ-
.كحأص!3**س!.،ص!4"لا3!سألا30(!61ج3س!م!،*س!،!س!24ه443ع

كألما"س!ةء9آهلأح*4لا53!4ة!!هلو("4!هل83،بة،لأم!بمو"4*ح

؟4بع7س!"ث!4*ءه!4ح3*ح!*3ه!م!!+!!(*س!يعر3."!ح3ة؟4لهأ

4ذ.*ءة"س!س!3

*ء74(ولس!*ذهئ!*!463لأ4عهم!**لأطهول4*.لا3له!علآ4هع؟-.!

"!!أ"(ول!!"فد،53ءص!35*!ل4+أل52!)"!7ح7.+4!سع3094!هل،

4")+3!س،،ول3ح4ههم!!س!ر،أع)*!7ءحلهأ،،4!س9آا)ة!3533!ساة!ةء"

أل*أل(4!مكلاس!ط29!3!4،،،عخة!*4"03ةك7،!ثأل!(له!4!هل3ع

!س5،!أه!،م!64!ولذل!ل4!!هلكه!ولءأ!ةأس!13!ةح44ة3ءع*9!س4

".،-4ة40+!ممم4!س3!ك3ه3!س!7ع5!س3ااك!ساله؟04آ3اه2ع"ءا33

317ع45(لا"33ع35ي3ة،؟م4!سس!س!لا"3آهم"5*،7"!مهلوآ

40لما33هح!3!ل4!م3!س3م*!*ح!مه4402ةع3..كا*هذ(5*س!ل".

8*!4!مه*أله+8"!،اك!م"*2كاكلألألأ*عع34*لاط!س!33*ولذ3!س.

2.ولو3!أءآآ!س7!أ5هول،"4ع*(4!ك3ول*4!س!ةلأ"3(ء4ح،س!ة*!س

ملك،ىئ*!مأع!هلا!س3"لىةول!.3.!،"ثهم!لذ*41!م4هول3لأله!كتلال!ح!*

!"ه!ء،!.كالمة.!.*ة8.
ط
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تيأ!!+لهه5ج!ثءهـ*6868!ماك.

*ء"*+*43وللها3ح4.3.!حم+!ص!م*23!44*!(م!ك!ثاولط

ة.ول40*3!*4ءممليةط!"حءله!ط!ة!كئةط4ال،،ألئ)03!هل4

ذ*.!((4ح3ع*ة؟ع،كهءم!*4شاة4علما6،ةح*ء!مذحح!ذ!آ3!م*

!!3!%آح*لاعء2ةكم!،.ءهةكأحح3!ك،235*طلهاح!!،أح3ذ!س023

"8ح*أ*!3ع"9!("!حلىم!804"4ح*039!مل!ب3-2ه3"طع-5ول

4ة"!*ح4ء*9*3!ك*40ح311-!م*ح+ح5*3ذح!س*!مةءلهه9

*5غأله!!ع*!!!ص3*ة!دأة3كه5،!س*8*4(لا3،!سذ(4!*!م*
*034،علما3ء679"3!م!4!سافىطهم!علة!!34ي4بمعة!*4

لمطاص!ص!8!ما!ح!*أل**ح،ى"،!معهل،ه!م!ط!ح!لا!4ء-طف*حط

!س!!مص!*م!33!!ص*ع!*!س!340؟ط!مآل!"!يط(ء(4ة3!ن(-هم

"53!4ة"،**4"ة!43املحطذ*!!مه*3ة!7ءأ.3"!كأ!40أم!!ص3

طهال(4!*3!سأ7ع56هامل*4(0!(مع*4.8!"ه*ة،،أل4!!هل!4ع

ه!ه!(نج،3!س33أ*:ع!هم!سي"،ح*783(4!م6لما33!أح!"ولءهمول!3ح

حأ44!صة3!سا؟عث*6ح3،3ء44!ص3لما44!ص*كأ،3ةم"لما8*ممه!*

!+!ص4*ح!م*7ال!أمء!مط!مالك!4!م3ء8.حء"د!كه!*ء4حه*-

3س!لذ3!س4!4*!++ث!ة!.له!!حةي!*3هم3ي*ةس!4-طء!363،"حلهلا"لأ+

!!ل!"ء8"كة،هم!!3!7!س!3.ين!!ك،ييما"!س*+هم!!ثح534!م-ط!آ،ء

!ل!!،3"ة((ذ"!،هك*!!س2ذ*!،ء3).امل336"حط!أ!*ذ!اطأ*)*

8)ءىج04ك!ي*حلهاآه+47-6،حمأ"،،م!ط(!ن43مأ4402كاح

غ3فى7ح3!4*س!3ي7كهاثعاأ!!ث!ص"+3!أألماولأ!*4ةهء؟4،!*4

861أ*!س3(4!*106!س!ة*م4!سأ34ح575*هةمأ!"!م".ول

(1"حثةح!آء3،.+7!ك3!4!سأل+ظ!ول"ول0235!!ح!أرر*+3ثمم!ة

52!05ي،آ3!ص3ء*4!!س3!لو3ح"احلم!3.3!39ول4،!لك!(4!س!هل+
4ء*043،!حمولء(4!س5(طح3لأ3ءمغع،*)م!4(4!س!6ة*!!امك!م!

لأ48*،ظ*!س،حة*"ع!"5*أس!كلاة!،طع!35*لهال"ةأ!"4!!س!ك

35*!س4ح!ث459!*ةء1ء*م4!ص4!حط*آهكأ52ة4!م-!ل50ة4!سو!*4

،!كأع*ص!3لهأه"مممك!4!*5)،!674"ح4ة!مة3ذ*9ء5ح،!ا"غله!5

4ة304(طكمنث!*ة"3يع*لهة،،!س!اك7لو"4+**!44!"3!س،م

م3ء!هه"ط30!ص"4دي4"ع3!س!س5"*5*!!5*!(4ح!*يةح*3

!ا!كأ!أ!3ة6!س36ح*ءمح4ح+303.ح3س!*تيذج!ك!.مذ،أذم4

لأ6لأ3+*!صاا،ولص!44!"،*5(63ذ443!ةث8!كلؤله(!عص3اف"!هل9ك!ثاء،ول

"*حغذحج*!سكه!ءم"4!*ء31*ح4!م"354!هذ،*95ح!هل"،ـه
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ط8!*ه!*ه"!*ول!ت،!23،4

حكة**ه!4!"ا7(ة*!س(*3ح4"،(4(4ع4!3،3حذ!*أ3لا.!(ة

535"(له!!أ*!"ءة*،ه*751ع6له!أ!"!س*(ه"3!3كلا(4ح*آلهة4ع(-

"،!ي!م3،!*4!ح،4!م!سء3!ع33ءم(4!س3(*عع(3،"4*(-أ!!ث.ع7

ص!،3كا!معهـ3*52*!س!8*"4!كا!،!!م+!4!س؟*ع3!.3عء

!*ء!؟"4ع"لو3ظ3حاث!ةيس!"3كزا(ةةة!ة433(4!!ب"4!س3!م-
+!س*م!ث!"47!له!"4!هل!ع!(ع5لأح*لمهءح*هح،378(!(هم!له!"320

لإهذاملالألم!احة(3آة(4ح،ء6!لي4!ة5اية+!4،3له!ص!ملاح"4!هل7ال*!م

كلأعح"3لا*!ص،30"3حلا4لهأ4!مذ3!أ!*4ظ*س!!ص4ةبج3م،"4(ث!ع7ح3

!لهزجء*"+ع*ذ*ححح3*لا7!4"!س*4(4عأهع،*هةم!3كالى*لاع!ة*

،ط!سة3!!ل5*لا(ة*ء3.*أ،!ث!ص3!س"ج(ذ،ة5*3،!*!س+،*5*-ة

ول!*لهأءذكا!س!د!مه3ع98آ!ص!!ة3،(ط"ءى40"هول،!ل!!*لهأ(4!م

ح،كا33ا!!3ء،!ف33ح*3ةه!3،"!33،!*الط"لو+8أ،"3(60ع

س!14*)كل!*له!4!*ه*"34*ذ3*!ذ!3ز-!*4،4!س3لماه*ول0133

3امل!ساالد07ألماآع5،لأأس!7لا3ع0،34!!ص!أذلإظ!ص*3ء24ة3!3-لا

5ة3081لأ*فه2\3ج33(4،0حأكا؟373ع73.

ه*(-)6ع3*)"!،:ع!344ع"35!4!س،احأس304ص!حلما4ة"أي5

4خهة3احأةع*ه(4ع4017لاآ.3مآى،،*ء4ء!مء*ملاء*ى"!اك-

3.41ءج31،ح4230*لهأة3!*أس!لأحلما*ذ"*هص!4لهأ430"!اث؟4!م

ث!ظ!5،حمء("!ة،4+!*هثهلاس!ذ!"4كهةله!4!س*آ*"!ء!اي4!س53"

4!س23ء"!ثح*ه*(43هم(طع!33ذلأجلأ!س*أك.مه،4ذ3

7"ول4لوء!+**!س!مللا3!سل"ء،لأ!3،أ3!كلأ،،(.ط!س!!(!هل53

3!سأةأكل"ء،،فى!*لىلأ4+!ل،،44!س4ءهلمه23ء"طح*ه!"ولآهط"*

5!انلأ،دفىآج4ة3يههـ53ع!3!،!س28أ1(ءي04**ث!""4+"52

مه!8،3ظ8،،!*!!سح!س"4!ا!ا!س3!5"،!حح!*نل!*هأ!5"4!هلول83"

*يا4آشأه3ة*حة*جاجللما3حي*ح*ة،36ءثهمه*3هم04(4ح
3!س3(33أ*ة*!ع،أ!(أآ!ص5!س*3ح3!*4+ح!هم6ح33*آه*(4*ذع

!يجلما3آه*ح4ه!!؟ةمحلا،"ء*3،وللأ4آ4ح63ة(44كا7لأ!+ح!(

1.420!م(180ول!4(3*هءآ!س7!3*ةط،!آوللأى04."4ح

)!3*هة،ول"ذنأة3(4!مل3"!أ!ي*وله!س4.*ذ،4!ص*ء33*:،،ه

لاآكل!!س6أعأع7!س35!لاآ!3،ة0343لايةع4لألاآه،!3،!أ!لا033-

لع*ة!04(*لمه،403!6همع3!هل،35،لما!أ+لأا(7ح*3.3لاعآ3

ى04.!!سح++"**ال*6!س10آه43،"643!ا)7!هل2!3،:
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"ر4ى!آط!ه"اه+لط1آ*!ئ!.

آلماكا4!سع!!،ء+)ول7*ه6*3440!أ،ا!ع5ك!،ظم!ة*ء!ئه3،لم!8

،ئمع*34!،1"3ء3!*!!لو3،له!6*لماول3مهس!ط(435+أل3.

!!4(4م!ده؟؟34ءي!*خس!ع*الأة!*404،"ه**!ي3لهأ"!ص-

4حع*8"احة3"!3،!كيلهأ47ثهم!*ة2\،ة!"*!هة!فىء"3+به".

ملما*آة275!3(،.آذ17أةكاا!س6عس!مم23ه3،ولهك!آم7!س*ط"م!

ة!ل."ط!م4(!"ه!ه!ءمله!!**4!*31،!أالأ!س3+3(،*ة!ث!!ثذخ4

(4!س*ء3!**7ء3!ثع*!مله"*م3ء*!ي!س!63!س*،!دة3عع!س!*هة

لم!*م5!ه!!ص*.،،*كا3"4ع،!!37ه!بط!صة3*!،"!ء*،!ل4!س53-

هم3،ع(4عذلى3أح9،ع831023"له!ة!3!م!ه4هم!كالها4(ء3!3،ي

"4،،!ص!ط!!لل!3،3س!"لأ!لهأ4!ص40،*هءي4ء*ولسلا(ط!مه!*-

حكأذ"4*ه*ط52*!ث*!4!"،23ء*4ط!مم(أ*!هليأ4ح!ح*

!ه!ءه*58ة"394!س!ذ3،!أأا(4!!ث4"3!3هث*!هل!ممء،4!هل4*كل!*

*ع6!ك*ءه*.ءأك)!ءه"أ!40لمامأ"4ل!ثه"ح3ةهل(!ثح7ثغ43،!ة*

6ء4011.3230*،-4!سولله!)ء3ول3!س3هآ(4!مهب!،عا!ول4!سأتي9!س،

!*4آ4!ص4!3!س*ذ(!!!كول.عذ!هل4ذح!س+!ل،ىل".ذ*ط،*هع*هم!يهم!"*!

!*!!حنلأ"ذ*!5ذ!ط(7!ه!ه!ملأهل4843"3؟ولةله!4!م4+7،اةمإ!طيأ
!ص7!!ة*ع،!*،هس،4***لها!43*ولهم4ح!ه!)*!3!(3،!3!

4!ة،-أل!س-634أ!4!مهأ*!!*!،83ع3ة!هل3آآء،4!صث039"أ!س،"4*ع

(4ح3ذثع!س!ف،س!!س!3!ص4سأء3آ!امحأكاهأ!!أسةه!3هم!ا!3(.ة*آ،م!ح+ع

"4ع!كي4*ع!ة62!س"ا(!ص3!ه!!ص16م!س3،\3ة!أ!لهألماه3!3م(*ة!3ب(هله!4!ك

"أ!ص!3لم!3ع33ءلهأ4ح"!ا!!ع،!*4حهثهم"!س*3!؟ح*ه!ا،لمام"*!!-

لماء3حهم334!.!!م*!*س!س!مء،4ع4ة!.!ككا7لهأ4!ص.أ*4لوا!!س*ى!هل

هم،4ح*ذ!4(."4آ3ذ3!س*ه(ن"املع4،!حءح34"ة*"4،0ع

،*!كءآ(!5"3ء!4!س؟،،،،ك،عطم7ح!*43،*ذ!،عة-+!لة*-
!ذ3!ثءس!("ث!+6لأ43!سه!4م35*!ا!،!حط"ط3ج3!لأ!م!ط،
،"،،كالمةس!كا"7ء4"4!هل*هم!4!م3ح!3*ه82كد!ص،ميأثعذ*ء4"*هي

"ء+ح!ص3!!!ال!م3(4ع5*س!!*ةيا4!7.!3له*3!دمه

(43!ل!04!رو**!س4!*406.3ه!*س!ع3،!3!*0(،300غ!ل،اث"

)لهاه3م40،،هم!ول"4حء*أ"0)33*!ص!سمهم!،ة!س!39!كا7،ك!!!ن"س!هم!

!2آ3!7(4!مههـللاه!أ023له!4!س4*44،7!سء63!س+!*ي!سمه!48

**5.نا.كا!آ*هم-*(ول،
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ط+*ء!*ء*!!ي،!كم.ت"25

!م5"5آ*!"لا3!*ذ5،.،آ،ح*38!س،.اآ!"أيذ+ول،له!!4!3أ*آ5

!ف!أ\آ8!*44!اقمة*،40!7.ول3(4!سط3!6حذ!لهةحلأذ3

*لاافى3،!عح!ث!ه!ه*"4*ة*!!س3"04هم"4ذ3آ7-آ4!ح!س7!س!39،

،"بمذ31حالأ5!اا"!4ةح+الم3*س!همأخهع!*5*5ءم"4!ص3"أ!3تلاج!*:

4"ولخه*ركلمالاعأهمأ*ع7(4!سها!3!سذ73!!سح53حطآ،!كمةبمئث!ا"!*

(4!*5*!204*!*!4ه!ح8يحلم!"مة3لهاحص*3،كع!"ح*-

4ح!غ!ص!8يلأ(45،!س*!يأ8!*44ع!م2ء84ح4!73،-*ف!

"3ثح5،أل3أ!83ء*483لهة،37ذ*!ذع3"حلأ،لمةةج!3"4!م*هه"

!3ح5،،ذلأيهث"!سأ،حلماهكا!اه"344لا3ذ!!،!ث!م4!ث7ز!لو4

7مع+3!ص63ءممدذ،*م!4*هءلمهذءكل5آه4!!!هلط،،ه!33م!!دلا

!4آح!3!ز67483!ءهكة526!!(!ن30
لهه2
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ع!ثملالعادىالفول-

أحد-غزوة-"لجتنائنبينتجديدةحملةتشنقريش

الموقف-تبريرالنبيمحاولات-أتباعهبينلغط-الهزيمة

والميسرالخمرتحريم-اللهمنوشرهخيرهوالقدرالقضاءعقيدة

.الخندقغزوة-خالدبنسفيانقتل-

خسارةمنبهمحاقمابسببمكةوأهلسفيانأبياستياءادىلقد!ؤ!م!فيثجض!

،المحاربالرسولضدجديدةبحملةللقياماستعدادهمإلىالماضيالعامفيوخزي

فيعدوهملمحاصرةوتوجهواسفيانأبيبقيادةمقاتلآلافئلأنةمنجيشالهجمعوا

المهاجم،الجيشقواتمنبكثيرأقلكانت!"محمدقواتولأن،المنورةالمدينة

هجومهمويصدالمنؤرةالمدينةإلىيصلواحتىينتظرهمأنالبدايةفيقررفإنه

حدودلهيكنلمبدرفيالسابقنصرهمأزكاهالذيرجالهحماسولكن.داخلها

بل،هذافيحكيمايكنولم،النبيفوافقهم،الأعداءلمواجهةبالخروجوطالبوا

كانتلقد،تلتسفالتيالثقةبروحمندفعاحذردونالاكيدبالنصروعدهملقد

محمدكانلقد.اليومهذاأحداثمحلثعلى!رومحمدللرسولالنبويةالقوى

.(العسكري)القائدالجنرالبمواهبكبيرةبدرجةمتمتعا!ة

علىجيدآموقعآمتخذآمقاتلألفحواليمنمكوناجيشهكانلقد!.ى7،

،المنؤرةالمدينةمنالشمالإلىأميالأربعةبعدعلىيقعالذيأحدجبلخدر

المجموعتينعنءخفصلةقبليةمجموعةتحتهتقاتللواءكل،ألويةثلاتةوعقد

تمركزالمؤخرةوفي،النبيأمامفكانالاممبراللواءأما،الأخريينا!ين

يتلقواأنبعدإلآيغادرونهاولاأماكنهميتركوابألاحاسمةأوامرمعرامضون

خالدوكان،هلال!شكلعلىقريشوتقدمت.موج!وابأوامرنفسهالنبيمن

أليزوحةهندام!اكو،للفرسانالأممنالحناح!قودالعربالمقارر!نر!أ
".-.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الملميناهـ!اطوريةسصمزوالإسلامياالدينمؤس!سب!لى-همحمدلأ73

(ت!ىف:)جمعبالدفوفيضربنمكةعقيلاتمنخمسينصحبةفيسفيان

بعدالمسلمينبهجومالحربيةالعملياتبدأت.القتالعلىقريشجيوشليحثثن

طمتههمحمدووعدالعدوصفوففيوتوغلهممنحدرالجبلفوقمنهبوطهم

لهاحدلابحماسةالقتالعلىالمسلمونالجنودفأقبلالجنةأوبالفوزجنوده

سهلانصراأنوبدا،انعدوصفوفتشتتماوسرعان،الحستيينإحدىلينالوا

.الشديدةوالحماسة،العاليةالعالميةالروحذووالمسلمونيحققهأنوشكعلى

طمعامواقعهمالجيشخلفالمتمركزونالمسلمونالرماةتركاللحظةهذهوفي

جناحنحوفرسانهفقادالمواتيةالفرصةالجسورخالدانتهزوهنا،الأسلابفي

وانقفبضراوةمحمد"قتل"لقدعالبصوتوأعلنومؤخرتهالمسلمينش!يج

وقد،اليومهذافيالمعركةنتيجةفغير،اضطربتالتيالمسلمينصفوفعلى

!ه(محمد)المقصودالمسلمينقائدموتعنسريغاانتشرتالتيالتقاريرأثرت

يناورمحمدوراح.اتجاهكلفيفتفرقواللمسلمينالمعنويةالروحفي!.،28

نفسهمعرضايائسةبشجاعةيقاتلراحلقدعبثالكن،تفرقتالتيقواتهليجمع

منوسقط،أسنانهمنسنتينحجروحطم،وجههفيرمحفأصابهعظيملخطر

لكن،يقتلأن-الاحتمالاتكلوفقعلى-الممكنمنوكان،حصانهفوق

!لجصؤ(محمد)المقصودالقائدإنقاذتم،أتباعهمنقليلعددشجاعةبفضل

ذإالمعركةالمسلمونخسرلقد.آمنمكانإلىونقله،المتقاتلينزحامعنوابعاده

بوصفهشهرتهوتعرضتالنبيعمحمزةبينهممنسبعونمنهم(ده!تسا)قتل

المشئومةالنتيجةحوليهمهمونأتباعهراحلقد.وشيكلخطرورسولانبيا

الملهتنكشفلماللهإرادةوأنخدعهمقدالنبيكانإذاماوحولللمعركة

محمدأما،الهزيمةهيكانتالنتيجةبينمابالنصرالواثقتنبؤتنبأفقد(إليهتوح

عليهماللهفأنزل،معهبعفالمقاتلينخطاياعلىالنومبدورهألقىفقدجثسته!

إخلاصهم:ولامتحانآمنونآنهملتصورهمغضبه

اللةإنأنفسكئممجندمنكئ!شلفذاألىفئئئمقتفيفاأمنبتبمقذفكبيبةأعنانجتكبمنقاأو!ب!

ؤبيغفمالقهلهبإذلطاتجمغازالتقىيؤمأصنانجكئموفا!عريدق،ءيثلكليغفى3.،29
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نؤقائوااذقغواأواللهسبيليفيقاتئواتغانؤاتفئمؤقيلناقفوااتذيمنؤييغفتميمافؤمين

ففوبهئمفيتسقانجأفؤاههميفوئونيلإيمالطمئفئمأقربئيؤقئذيفكفرفئملأتبغناكثمقتالأنغقئم

.7ءا(:5ءا-عمران)آل(بميكتمونيفاأغفئمؤالفة

نفسها:السورة،-في

ؤتفااثجنةتذخئواأنخسيئتئمأئمبمائكافرينؤيفخقآفئوااتذينالفةؤيئقخمى"

.(142-14):)اهموة(بمالعتابرينؤيفقتممنكئمتجاقذوااتذينالقةيغقي

كصنئواقايبغفبىال!ثثيطاناسئتزئفئمإتغااثجفغانائتقىيؤتممنكئمتؤتؤااتذينإن!

.(155:عمران)ا!(بمخبيئمغفورالقةإنغثفثمالفةغقاؤنقذ

رفاقهملفقدالحزناجتاحهمالذينهؤلاءهمهمة"!يرر!محمديخمدولكي

لينجواماكانواالمعركةفيقتلواالذينوأنكتابأجللكلأنلهمذكروأقاربهم

،شهداءماتواقدالآنوهم،بيوتهمفيمكثواأنهملوعليهمالمقذرالموتمن

:الفردوسبدخولسينعمونلانهمعظيمةميزةوتلك

الأرفبىفيضنرئواإذالإخؤايخهئمؤقائواكفرواكانذينتكوئوالاآقئوااتذينأئقايامالو

ؤالقةففوبهئمفيخ!ئرةذيلثالقةبيخغلفتفواؤقاقائواقامجنذناكانواتؤغرىكائواأؤ

القهمنتمعمرةفتئمأؤالقهستيليفيفتفتئمؤنئنبمتجعييرتغقفونبفاؤالقةؤيميحتئخيي

.(15.157ء:عمران)آل1ه!بميخفغونقفاخيرؤرخفة

بالنصر،أصحابهبهوعدأنسبقالذيالوعدمنتمفصالمراوغةبهذه

والقدرالقضاءعقيدةفإنحالأيةوعلى.هزيمتهخزيعلىوغطى.!.،رث500

فإناليوموحتى()المسلمينأتباعهبينبعمقجذورهاامتدتاللهمنوشرهخيره

خيرهوالقدرالقضاءبعقيدةالأرضظهرعلىتمسكاأكثرالنالسمنهما!سلمين

الكريم:القرآنففي(:؟ت)اللهمنوشره

ت!ب،اللهمنوشصسهخيرهوالاتدرالقضاءبعتميدةللعبثالصارخالمثالهذانفسهالوقتفي"ونجد(.؟ت)

كوبي.منيضاعلقد.الرحيمالرحمنالله"بسميصيحوهوالقافلةحولولرجلدار:المسلمين

لي=أعادمنعصساللهأطال.العشاءصلاةأداءاللهمنحني.المغربأصليأنابينمااخشفىلتمد
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نإنئرأقاأنقثلييمتاب،قنفيإلأأنف!يكئمفيؤلاالأرفيفيفمييبةمنأمتابمافين

.(22:)الحديد(بميسبيرالقهغفىذبلث

التيالمزايامنتهزاالحربيواصللمالآنفهمهايتعذرلأسبابسفيانأبالكن

،أخرىمرةالفاليالعامفيسيحاربهبأنهالنبيتحذيبمجردوأكتفى،لهأتيحت

الطرفين.بينالفعليةالعدائيةالأعمالتتجددأنقبلعاممنأكثرمرأنهوالحقيقة

محمد!حرتمللهجرةالرابعةةث!ملافيأوالوقتهذاحواليوفي!---!.ب4ثة7"--."

والميسر:الخمرأتباعهعلى

ر!عآؤإتفففابلئاسؤفنافغكييرإتئمفيهفافلؤاثفيسبراثخفرغني!ثأئوتلث!ل

تغنكئمالآياتتكئمالقةلسىكذبلثائغفؤفليئنففونفاذاؤي!ئأئونلثتفبهقامجن

.(219:)البقرة(بمتتفكرون

والميسرللخمرالسيئةالتأثيراتأدركالنبيأنالتحريمهذاسببأنويبدو

أتباعه،على

فكقارئةالأيقانغقدئئميفائؤانجذكمؤنبهنأيقانجكئمفيبالفغوالفةئؤانجذكئملا!ك

يجذتثمفقنرقبةصتخريرأؤيمصئؤئفئمأؤأفييكئمئطيفونقآأؤستطمققسنابمينعشنرةإطغائم

آياتهنكئمالقةئبيقكذيلثأيقانكثمؤاخقطواخلممإذاأيقايخكئمكفارةذبلثأيامصثلاثةفعبيائم

قنليخسؤالأرلائمؤالأنمتالثؤاتيسيرائخفرإتقاآقئوااتذينأئقايابمتشئكروننغقكئم

ائغذاؤةنجينكئمئوقغأنالضتيطانيريذإتقابمئفبخونتققكئمقاختنئوةال!ثثيطانغفلي

الدعواتورغمللهالحارةشدةاكهذهورغم،البركةرأسهعلىوأنزلسعادتهوأدامكوبي-

الرجلهذاغزىهنا.أثرالدعواتهذهلكليكنولم،يظهرالكوبفلم،يجدهلمالصالحة

."الأزلمنذالمحفوظاللوحفيمكتوبحدثوما،الكوبأينيعلم"اللهبالقولنشه

لاةح!كأ*34"16كه+3لأ7حا!كأ"اولح0030"لأ(أ!"10175!كا.28).سأ4080*،7281.

بهدوءيتحرك(السفيضةجنوحوالمقصود،)نكبتنامأساتنامؤلفكانيحدثحسذاكانوبينما"

سافينتناقائدأنمع،اخطرامنلإنقاذنا!صمحمدمنالنجدةطالباصارخاالسغينةظهرثشو

ردهكانلغفلتهنبهناهوعخدما.عابرملآحمنكللهوجههاالتيللتحذيىهـاتيستمعلم

الانهم(أساءالراويممالكن،اللهمنطبعا)المضصودمحمدمنسلنمامقذرهذاأنهوبإخا،ص

.(عملي(5جدوفما،السافينةلسستاللهشاءالو:قاللضد

!أ!أح!حا"نج؟"اللأتا".اا.3،!"!لما"أألمه(ء!س82)هث"4،أ")824،.ملألأ.(المؤلف)
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و!*بمفنتفونأنتمققلا!لاةؤغنالفهذكرغنؤيعئذكئمؤائفيسيرائخفرفي!ائغفتماخ

.98-اء(:)المائدة

ؤافئوااتقؤاقاإذاطبفوافيقاخناخالعتابخاتؤغمفواآفئوااتذينغنىنيس!!

اتذينأئقايابمائغ!نجينئجسثؤاللةؤأخ!تئوااتقؤائتمؤاقئوااتقمثائئمالعئابخاتاؤمخفو.ه

ففنبائغيبيخافةقنالقةليغقتمؤليقاخكئمأيديكئمتنائةالمتيدقنبخنيئءالقةنيئفؤتكئمآفئوا

ختقةؤفنخرئمؤأنتئمالضيذتقتفوالاآقئوااتذينأئفايا"أييثمغذالثفقةذبلثنجغذاغتذئ

كفازةأؤاثكغبةتجايغقذياقنكئمغذلذؤابهيخكئمالئغمينقتلقاقتلفجزاخفتغقذاينكم

القةفينتقئمغاذؤمنستتفغقاالقةغفاأفر؟ؤتجاذتيذوقصييافاذبلثغذذأؤفتابمينطغائم

غلكمؤخرنمؤبل!تيارةئكئمماغاؤطغافةائبخرصنيذنكئمأنجلبمانتقامذوغزيرؤالقةمئة

.(03.94:)المائدة(يمئخشرونإتيهاتذيالفة!اتفواخرقاذفتئمقاائبرصيذ

مستقبلا:الإصلاخبغيةالآثامهذهمنسلفعماالعفووجرى

ؤغمفواؤاقئوااتقؤاقاإذاطيفوافيقاخناثجالعتايخاتؤغمفواآموااتذينغقىتيسى!

.3ء(:)المائدة(بمائف!مبنينئجبئؤالقةخصنئواونماتقؤائنموآفئوااتقؤائنمالعتابخات

نفسها:السورةوفي

ائبلاغرسئوبناغنئأتقاقاغنفواتؤتيئئمفإنؤاخذرواالرسئولؤأطيغواالفةؤأطيغوا،لأ

.(02:)المائدة(يائفبين

مبادئيعتنقونالذينالمسلمينأنرغم،مسكركلهوهناالمقصودوالخمر

ولم،اتحرمالمشروبهذا-يشربونهموكثيرون-صارمةغيرليبرالية.ح."32..+

صنعبغرضعصرالأعنابحرموإنما،الخمرشرببتحريمالإسلامتحف

بيعها.عنالناتجةالأموالانفاقوحرمبل،وشراءهابيعهاوحرتم،ر!ا

!!يخا!ارمنالمر!له!هفيخييهمحمدسمعةشؤهتدمويةواقعةوثمة

!خ-محمدأي-فأمر،لقتالهالناسيجمعكانخالدبنسفيانأنلهقيل

أمرأنيسابنفأطاع،لليجوميخططالذيالعدوهذاباقتلأنيسبنالل!!د
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منحهالذيليخبرالنبيتوأوعاد(0333)النصعرنهواديفيسفيانوقتلالنبي

معه.(النبي)عص!االعصاوهذهالسيرأنيسابنواعتاد،لهلوذهرمزاعصاه

كانالتيالأحزابغزوةأوالخندقغزوةوقعتللهجرةالخامسةالسنةوفي

كوش!لقد.كاملةإطاحةبالنبيتطيحأن-معينةظروفلالو-الممكنمن

علىكانتالقبائلهذهمنوكثير،المجاورةالقبائلمعبالتحالفقريش

دينهمعادىالذيعدؤهمليقاتلوامقاتلآلافعشرةمنجيشا،اليهودية

أمرتقدمهموأثناء،()المنؤرةالمدينةليحاصربالفعلالجيشهذاوتقدم،القكيم

المديئةحولخئدقبحفر(!)الفارسيسلماننصيحةعلىبئاءالئبي-"!.:يف"،ةك"هث:،إ.

تحدثلمالأثناءهذهوفي،شهرقرابةمحضنينوجيشهالنبيوظل،لحمايتها

الجانبلمضايقةالجانبينمنمؤثرةغيرقليلةمحاولاتسوىعدائيةأعمال

تقولفيما-نفسهالوقتوفي.الأحجاروقذفالسهامكإطلاق،الآخر

فيالمؤثرينالقادةببعفررمبعوثيةطريقعنللاتصالالنبيعمد-المرويات

يأك!لاثهحبوكسليمانلهويقالوكسرها(الياء)بتثمديدالسليمانأوالياء()بشدالسليمانهذا

دجلة،نهرعلىالمداينفيخرائبمنبالقربلذكرهتخليداأقيممشهورقبرلهداه2!سالطاهر

ومندا.الشرقبلادإلىالمعاصرينالرخالةفضولتثيرالتيالكبيرةالأهدافأحدهوالقبروهذا

فأصبح،الرائعالعمودهذابانيمحلاسمهحلالذي.بوكسليمانقبرإلىذهبناالحفسائب

لناوصسمح.قبةفوقهصغيربناءعنعبارةوالقبر.القضاء()أوالمديريةهذهعلىيطلقاسمه

فندقا"بهالمحيطةالمساحةوتستخدم،العربيةبالأقواسمزينوهو،أحذيتناخلعبعدبدخوله

فيوصلناوالفخارالآجرفيهايتناثرالأسواربينمسافةعبرناأن"بعد82ص،كيبلرحلةانظر

قصرعنقصيرةمسافةإلأيبعدلاالذي)الطاهر(بوكسلمانقبرإلىساعةنصفغضون

ضلعوكان.عاليةأسواربينمريحاآمنامربعاملجأهناوجدنالقد.المهذم025ء"ح!حكسرو

للنبيالمشهورالصحابيقبروسطهفيويوجد،خطوةمائةحوالييبلغالمربعةالمساحةهذه

عبادة-النارعبادةمنتحؤلفارسياحلاقاسلمانوكان.)الطاهر(بوكسلمانقبرأنه.محمد

فيهاخدمحافلةحياةبعددفنوقدنفسهالكبيرالمدينةنبييدعلى،الإسلامإلى-أجداده

كلمنشديدبشوقيرسلمانذكرىوتحظى.المدائن-الاصليبلدهفياعتنثهالذيالدين

شهرفيبغدادلحلآقيالسنويالاحتفالإلىفبالإضافة.جليلاصحابيابوصفههناالمسلمين

)بغداد(للمديخةحاليا(الصالحيناللهأولياءمن)ولياقديسابوصفهقبرهيزورونالذيىتبريلأ

"العامفصولككفييى!ورونهآخرونهناك

ة،افا!اأ""4لة"1"؟+3لهة7!صا؟أ711!سظه!5،،"+ألمة،7"ا.45.2لأ(لمؤلفا)
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لبذرواستخدمهممفثمعديدينمعونجحلحهلمحطليعملواالعدوصضف

صفوففي-أخيرأ-والشقاق.الخلافعمحتىالباقينصفوففيا!ثمقاق

قوةلاأصبحوا-ققةوكانوا،منهمبقىومن،تقريباكلهالجيشفتشتتالأعداء

-لفترة-النبيأعداءضربلقد.عليهمالغاضباللهتدخلبفضل!الم

إعجازيطابعلهاعاصفةريحعليهمفهبت()المنؤرةالمدينةحولخامهم

وقلبتنيرانهموأطفأتبالترابوجوههموملأتأطرافهمشقت-3.،34

النبيأعداءتزعجلهذالإضافةباالملائكةوراحت.خيولهموأفزعتخيمامهم

النبيأعداءأصابممامعسكرهمحولأكبر""اللهعبارةعالبصوتبترديدها

بحياتهم.بالنجاةسعداءكانواأنهمحتىسالرعب

ولم،امناسبةاهذهفيعليهاللهفضلملاحظةعنغافلاالنبييكنولم

أتباعه:بينللتأليفلاحقةمناسباتفياستخدامهفييفشل

لييخاغفيهمقأزستفناخئوذتكئمنجاغإذغفيكئمالفهنجففةاذفئواآفئوااتذينأئقايا!

.(5:)الأحزاب!وبمنجمبيراتغفئونيفاالفةؤكانترؤفاتئمؤخئوذا

بتدبيرأوبشريبتدبيرالمنؤرةالمدينةعنالأحزابانسحابكانوسواء

النبيلقؤةنهايةوضعفيأملكلعنبعدهاتخقتقريشاأنالمؤكدفمن،إلهي

.ضذهالعسكريةالحملاتيرسلونفصاعداالآنمنيعودوافلم،المتنامية
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هث+!4ح4"04ح،!س604((لهههم!44!!ةس!14"لالو*"ة7،س!5

أس!ةكلأ4!س!ي،همم4ةع33!ص9س!لما.مم!3س!،اس!9*أ4،ءأ3"،4أ*3ح،مب

لا57!س!يهلا!3ح39أ3مأذآهآ!34ثمولهس!4ح*ح،عط!س3!كلأ*ولأ17

!35*ة3!سل(4!س*عس!3أل!آ*7يةمء+30س!ط+عالحء"4!سآذح
تي19ءع33ه!ح(4حبخث!03أمله!7لأآح!ص!ناكا!سحص!مء!هلا)(46ا!!هل(4ح

!سلاح(،"."04ء**ح(1،ة*"جح3كلإ8"س!جحملاآلم!!س3،كه!سح*،5(ء

436*ج*+*،عآ3(على،"*+لأاة؟4!لع!3ج!س،أ!اثع(!ا!سولم203*

!*!ألأح3افى."،\لأأ!أح!3ح5!س*(ة،أل!(!ول!س4"3فى3زثهه،!سه!"
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هم"!م"5!*5"!*ول!م*.ة!س7

كامثلأة!ءم!هآ(لمهه*!م(40لم!3!*ل*ح*،"!3،معه!!!9"

لاءم!هم!ره"4313ه*"4!ص4ححاة!ة"7ء384!"ها!م!عض

0404!ء323-لها*!ملح3،ءنأ4!سط+ه*2ءولله!4حامة+43!س!م
ع!كابمالعهـأج43"ح7!مجلماط!لهخ4.آص!فىص!عةء،ء!3حء*3*4!م

فى،6!م،لنلأ!!م"4!هل!!*"4!لهةة!!(كركة"ىة"ذعكاةح3ه3ع

،4!"35"ط!ص(،!*!!ح5304!ةلأ!س!304لو!3!س3*ص!4

"!3!س83+(هة*!ص4!ط(4ح*ح"،ط؟فى"ح،*ص!3!م+034ح33

8!3!م*!ة*"4ح3!ململةحه**ص4ح4"5!!مة!؟8ءيط

كلي6ذ!804،**ح4"نكاةبماح"4ح*ه3ةع34!4*حم!ي4

!44ح"هم3ء!عيكح!*ءت!هلزيحلة4،هل!!مة!ص*جحة!مه

84!صمةةطةء!"!3ء"،،ع4!.8ط!ص!أط!ضض!!مءحط؟ح!-

*!)37ة"4لما!ص.*)*4!علم!!م"س!مذ3ءلأهـله!.ءككا"ط!!!8!3،

خه*3!!فـه674*(!مج**!"35*هكمهف!ول،!ىىما-3عح

ايا!لس!3073*لمكالىعل(ةكا!3!سا0،3!"*ة!ث،!مث!ر،عول00.5(0

له!4حء!!35!خ!ث*ذ!.حه*4ة*"م!+4ع!ح!ء*ح*ء*!س!!سح4

كا384ع3*س!أك!ه،ل!ح4ء*عالك!40"*،!!اكن،،،8!46*!صةلاك-

ص!ط"4!لهء*4،ع!مأ*،7*ع!*حظعص3.+ذ!م"ه+539ء!ع-
!كمنة"!عطله!3!"!ىف"3لآءةدهلالألوه!!صح4(ء

!آ6!،ةفغ*،!*44ط!م35ىئ*!!34(ة"م!*هول!لك!؟!*3"ذ

!5!ه!،ه!م!اط،!!صح*"ح3أ!ع34!سىهآ*9!م!3!م.+4حا!الما

33"4!ح*!ص*7!ك!.39*"حا!مل74اهل3034!س*ح4،!!4!*!كد!ع

+همس!ذ*3مم!"هم!ح4!6لماه3أ!5ح35"(!!س(فىذ!3!4!مب!،هال*

ءآ"4عول03،!م"!".هه"3.!!هل(4ذ3*ه*ح!4"4!ص!+4-

ح3كه*ةمأ4ع3ح"ث!أ،3!ع11ح46لأ84!م4ء،!مهءم4!للا،!،كلع

4س!+س!ءج4له!4!سة334ثه344*ء*هة4ءحم!*ع!أ4"طح*3!س،*ع3ء*ج*

44!ص!أس!!ل5+!ثعذ"عول*ذ34!أ6.94!م!كم!!"!!هلل!ءك!ء33-

اط!ح59"ه+**ذ"،"4ح،ص!!م4كعنلأ!ص!*!،+*ه*ةحطلهأ4علعة

!*34ح!49،3لهة!مم*!سا!ة"اح!ع!،"لو4،،4ن04***!مه4كعز

*ن!د،كر!،8ع!3ءطس!44(ة"هك*حطم!ل+8أ!ء*!4ع4آ3034ح*ع4

"!*ءظآهلهأ4!ءولكةاح*ء،3ء59ح!صا،لمهلأ"5"*+"245!!!م

28(4ح.7ء4"4ح"3معحا35"س!3مآه(4!ص4،!ص!ةمه!ع4مماع

،ح!4!س3!ء4!عاة3"،!س444حآ!ثذم4،الماآ!م4م!ول"4ح3!!*!ك"!7
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82"8ط)!*3ء*ه*!!ث**!.

*ة.*ح!م+4ة3!س"س!ة5*،!*4(4!م35يا(ءه*ه6عيء!هث!ع8*!*

"،.يلأ04!ث!ع4ح*4ع!7لمهه3!م!ل*ة*!!هلةا!5*+أا7)!ن9

كاثاءط!س*(35ه"3ز4ع2يلا!1،4!أآ4!اله!3ء!مه3"!م*!اهلما3ذ

ع!س!03!44أ5"!س333!ج!!ات!3ع،4!هل4*"!ع43!كأنئم!لم!!

!حأءح3(ذ!!43*لماه"ع34لا،4-حله!فىح!!مك!كا!ل*ةأله!78غذ

4!84"5آء4ذ3ط(حح(34!((ح3ح4ا!ألء3،0*حة9*بى
!ط35"*ءص4د340ع3!صز4،وللا"ل!ء403"ا،ء*ة"ةكاة

"نا4!*ح6ح*ح،ة،ةله!لماكا4همة.،4!س4ح"ح،لما*3!صكالى3!"

*!ص+ى2!"ع2ي40كاتض!ظة*ج3!!!حك،ش40*!ص9ح!هل!سلأأ!4+لاع

4!ص!،ح3270"(4!ص8!ث35*!،ةل6يكاة*0،7ء"ء")ث!!3

ص!يء،"023!آ!هل(7.م!ط+4*3"!3*،(!م313،03!ة3-ع

*!ص*م!ك52دةث!3014ذ!م3ذ67!م3ع83!أ!ا!*"*!كث!40*9!كل!

4ة3أي"لما!س!ل!ص!ا"زهة44ة3*هةلهأث!م!لماءع*ة!هك!م35م4!أح

!ث4ء"03،)!ص6!!3!مذ،!هل!ة*!م*("ع*"،..*ة9ا)همه!7(ر33

"همل"!لهل"ح4،ءم!ط48ة3!343ءلو!ذ33!لمه2ءي4!مههي،ولي،8

!!؟!!يحطلهأ.!!3!ئ!004!م"!!3*"4ء(."4!مع3ء3)8!س4
4ء44!*آم!ح!4آ4*ح.34*ا!(4!س،)أ"52ث!أ"!م!م53لأ،الهة4

م!كاسم!ء**م!3ع7لم!ا!ج440ذ*،3"*ح!سمة3ح0،65لا!م،آ(!3-ع

*هةيأي"24ء3امل!ص!صح433!4ثاع!س*2ه1،5"!همللألأفىأكه!،!لمة

4!م.(!س!2"!!هل"3ء94!ص"،*ه!ثاب!ه"4ح43!،\4،(؟3ح73"4ع

ط،!*!م*ه!ل4!م33!لامه44عم!ا!هم!"ة(4!ةل+!ع3آه"4ع

لهه53ل2444!اا!**ه"لمادأ4*ع*ةغص!ي!،حلمايمس!3*8"آ!*

ه*!هل"!س!س*ة*!ةله!ح*هغ4آهله!4!سة33!يال3ة،3،**!للما"خم!36ع

4!ص4!هلح"ء34!ه!!ح!س4هآا!03،ص!ط!*52لهأ4ذج33م!ي*ة3أ،7.

،،!"!م3!*أ3!مه*لما(3!م4لهأ!4لأع*ح،لى:702!ث!أ!400لأ5لا5

م!لأ3!ث38حح!ص!4+ح"آ*ع"4أن،طىل3؟!*3*ءج*،+4ة5ذ!ك

335*لأهول33!ما7ح2:3"3ى40ةكه!أ*ةطم!لهأ7؟!)"لأله!4!،

4!ع3ح*ح4لو*"70ه!مل!+ك!6!س!هل+!ة*)637(43"ح3*أ9
ةة56همهى،ل!!ثلهأك4!س*أ!4،*طهش،،4!م4"ةءآأولآ**4

،آءط)ةع*ة!!،*طهكث!،4ع*لماثا!لاا.7.طهـ*4م!ك!

لما*ى9ح"4!س3ع4!73مه4"ذغ3*حم3لماحح!م33ذ)8"!س3خ16!،!!ع!-

!6134ء3لوغ!سعع4ع!ح40(4ع3!!ه!ه*!!،+!سلو،أهلأ6!،!ث04
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*آط2".*+ا"ثماأ!*5*!ءولهـ

"ة!4!"35!!س"403فانلي406كاام!ة!س7!س،4*ثه*ذ!ط!ل4!س3؟35لأ
!ل4!!ل!34أح3.-*ذ4م!لأص!*في!*ة(43!مهحك!34اوله4ب!ع!أ*م!

"!3!4ة،له!3!"4!م*33!!لألء3*ط!س63(ء"،403!ص!*ه!ث!
لأهآعله!5!يما*)آه3!34؟ك!!س*"25!مل3،7"*أثيما3!سول!3!سز*33!4*"ص!

(ءط3!صء4!ال!"س!!ص6ءح3!س4ش!لهأ9مأ!ة*ص!جح؟-*ح3ذ،3،!أآله!7

!*+لكا*ه*هلأله!40*ءول(ح4(4كلاعظحء36*ه"4!س4!أل

+4ح3!ولةص!4ممأ(*5!3*ةح!ك*(حع!ح4طمأه*ح+،*0404

3!2*ي+لو3ح444!مح،30ث!ذا*هم38*عح*"*!م"4لأحة

"4!ص74!4م!؟،ة**هي4.،،**آه!م4ح3همة"ؤث!م"4!مه*هلهل!.

لا*33آه"403ع1!مئ40\63!س3!مه!ن!سلو2!ك4ع،!ه!!س4.طمذبىةث!آع

مأ!(!ث!سا330-هم؟4عة3*حةطم443!لة*حا8ء*ذح4.3!ك*حتي3ي"

ةع*(.!م54ب!،*حطث!ء!هل4ور(حط"ص!+ل!"53!ص*!س+*!*85!"!س!4

ة3فلا6لهأولة3(،7"4*!سكاة7!ه4ح!ة7*ةع4له!ح3حح،كل!4،أ8*4

ما!03ع\7أ!5!ح!سا1*ة4+اسأ!ح!سألماهل*هم4!!!س+!كلاذهح4

آ4!س"323!هلىلعمح4!*ةكل!3له!آ!آ!س7!س*"آ،4كلإع4!43!هل!ذ4!"

4ءح!هم5س!ث!+3!س!3*067(4!سالط!4ع*ة!ملأء4م!ط"!،ه-

3ة0،\3"3ة7،،!ص!ح52!مل،*ا!!*!هث33*ء3"4!س،4!أة!مول!4

"ح*!لكحه!3!س714(*س!ول(-3محة3،!(!س4(0م!ط(6،ذ33مء9!3!-

كصا4.ح"5م!له!،(لأة،له!*ص!حع6.3!ص!54!3له!4!س7طكه!5"6!س-

،ةح!ك!م،3ء*!3.884!)4مهلأ4ةع3ذ؟3ع(4*!س*634!صلو"4ح7

4!4لم!هنه3*ي7ح4!م34عحمة،3،4ء4!4!س!س!ط+؟"!3"

31"ط!ك7أ!!لى6ح*حلهث!ة(4ول3،(406ع4!4*ءمةلى!س4،ول.53

4!4(4!س3!م6!س!هللوهك،!"*:6!أ"!سةع!3،لال!4+أ!6ح،أح2س!طي

*330ءأك4!!ح4.-*0308(ا!ص+لو4ك!6ةكهحلم!لهلاس!ةم!4له!

"!س+ة39ة*ه3ءى04،!!هل!س034"*!كأ5كث!4+"كا،ذ.به!6(!سول*ة

،4عكاهطهفأ!""*ة!م*ه6أ(ع4مح!أك!هي،*!،"ء*53لاررأ4*بم!.-

+40لها64+،م!لهزول5")3ع3حطس!*ه4403!م"4ءط!*!م6!ص!س*

!لأثه،6+"018ء4،!آس!ث!"!س3لا3!هم،!هى4ل!دح:*3"لا

(ط!س7+3!س3ول3آ!ة*!س4حك!ذول\7ذ(ط(!ث!سذ3له!53!ل،*ذص!5ة!سة!!ع

مه*"4ء(لهىآه4دةلاهك!+342!(4!33*م!س4،طح*.،،ا
دأة"4!!هـ4!*ة3!س3!6حإ!س!ك!3ةه*34ة4ط!صم!ةلاي*ع(48

،*"ه!ءح4..لاة2أول4.
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"30ط"*!!!5*ـه!!عم!.

3،ء2ح4004مء5!3ح*كأ4،"هة!حذ!384لو*!صء"ع3،!!م

ذ!*7*ة*همه4!ك4!2!م+40!أط"!هح(!لك!ص52م!8!كهة،وو

40"!*!ص3،!مهط!4!سع"*هه!ء*"ه*!4ة32ه،،0"ح!ع"**4

،آه4أ34+7أم"!سلوء4*!هي*ع4!ح3!كع"4!ص،*ه!ك45آ*ح-

!ثلا5ول383ذحأ!مل3*م!مه!*أل"!صه"،!م*ءحء+4*ءم44!م4ه-ى

فى8*ح5م!6كه،هلا"!مول*!صه*4"أ!ةءت،د."*له!!!ص-4!مفىنىء!.

ةىجءهلإ،،ه*س!484،ف!4،،3!ء4،،،م!8ط(ماط،ي*ص!"!!9

ع*3آط،*ءع!ا3لهاه3ه!ع"3.6!لص!ط38كل!!لع!9ك!ئ6-!م!

،!س3!س4!؟4ح6ط!ههم!ص!*-!اص!43*همهم!ة،33ء3!م"!صح"ع"

لىح،ءذ(.،،*

!6لهه3،**كمط"ههم3*ج+3كعلأه"ء!!نع*9ناى،كا!ع8!فلا

*54س!لهه"ول!م4!صم!!ول(ول!74!43!مط+4!3!لكح3*ءله!4كعا

53جم!3أه!ثاآ!ص*ح3ح)إلص!ي3!،طح"ءه؟ط!مله!!ح4د،-

،ح*:ح8!اآعس!*4ذ!ه!،!+ام!ح(4!ص3ي،!*ه؟4ح"لهاك!*ح

نث*ألح*388*ىلفح!بة"33!ص!ةن،7ح!ح!م!م!،!هل4،ط!"8،،آلم!بما

3*ط"ح!ء6*53!صآ4!*+7!ص!3!س،!ء!ح4أل!م،ه3!ص!ط،
!لمدي+،*ج*"ص!!،مه403!"،ذ!أةحكه.

*،،4*كاه!76!،("حء*"!مس!*ة،."!ثعمء\18"ة"3ء42!*ةكاة"*3أه*!س!صمه848

،!*"اثهه9لص!أ!!3"4،8ح*أحلأ"!*5*!،"!سال!84!+*!مهمة!.!***"ع!8
"4*له!ه"4ي9*!هم!جح+"أ*:4(آ"48*ها1ء5،اغ"ع،،*،"!م*!*!هلمههـكهح8"

ذ*3"،8"ي.،لامة*س!)*8(أللاحة8ءه*!مم38+:ع*ة8!كهنههكاه!س!،أ!"8
"،.ي4!،ء،آ*3!مكاه!(*!3!ح"كا*8*لأ!*ي*أ"ءه"ال!3).+!"4هع*ح3

*!ال5!38"!ء،"+!ه*ـهأل!ح"،!س!!8،*س!*،ةلها!!لا!*ءم،،كم!)18،80*!ط
،هت3ءفهاهال!!،!"ال*!7"04"،،"!كاكا*ش"فة!ة!ه!*كأهلاكا*هك!اا)4!ـه4؟8
+*)9"+ص*!!3لهةعم80*ص*!*،!"4ص!لا"همكاهم!*!3ه!ثهل*ء،ءكا!8

!!كاح53م8،8ع!ن9!كأ!!،له!ع*!ةا،"ح،!م!اة"ي3،!ك،*"!7ء3،،*8ك!ءه
.،ص!ء+4!يص،ح!ل"6*طك*08كا!لماءمةلالهه4،*حكهـهم!!هةأ!،5*س!كا!!**ك!ة

هـك!"حمىء+ط!ملأءحلألثة،ون!ء!ء.!ك!فيلثةكمه،ضل!"ءب+غل!ءمحلطه!ث!كلكلء

".ملاء+-!كاءى"عاةء+"!ك4ء"كللم9+*عهك!هل+يمآه،ء.*8،..ة".!،8!م،،4.)!.

""ةاء،،،!ة1+3ءآه*"!ولعه،ولح.لها*8"5253هلها3ظ!)!*ةلأ،أ!*!3!م،"*()

*ص"3**ه!+*841"4رو*ةي*"!8"علس!48(4!3*(حة"حمه،ء+803"4سعكالا،أ
!م3،*ءأ!ها)آ*8لهه*4"*ى4*+ا*!س4(0!38ة54ه!مكلاهأءمحكا!!كاه!344.*!عك

ك!جم!*س!"**!ولفا"،!ك*ععللأه،4!س(43ح!،إل183ه\ه"لاه!لاكا!!"م!5*وللاأ*!
"*30،لأء+،"ل!ح48"ه!ن4ه*حآه(45*،11،ح"،،!،+لوءر"ه!،*5م33،.ذة"(

كا!ةك!**،كهةطهاك!ع!"!(أه*أ"،!اا،ع)كاأ!أ"،3ة؟)،أأ*!"،ة"ه!ح"8*44ء"!8

.+!-كاكا!لأ!!اك-1*أ،5،"عء44ع803،"!صبى*024"أ8م!خةلما!3،!،،*حهك*+8
""سحألأ"ة4+4"ة!طاح!م"*!ا*ذ*ح)ععلها!حمه58همولعلوا!قه*."حول!ا)ح4

؟ء48*لهاءححهم3!نطه"5لو"!!سىفء4،8!سهأ)8،!!7!سلمه3!*ح*كيه!3*ة؟1346م!لها

!")3،ةهم(ثلى04!**ي"!")"3*ح34"هآ،هـ"أز-"كلآلمكغ!كه!!4حه!حل3علهمالم،
44حكه84حهك،وو!!5هحك)!ع،لث!8!هل5(،9!سه!حم3لاكخ!!!لاتلاكا،هة!حم،""-أكعي!ع،ق"روكل

+53كل!*83ع!ل!!5ءولى،ولكالا.+،!4،.ء33.
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ت!!آع!!ه"80آ8!*!ث!9،50،

كاول8فألها(1،ة3،ة*!س،53*ةآ4!صأ+ول"آ78ح!533آ4!

قهس!*3!ث(!.!ل.أك26)،ثاهول!ث!ه!!ح4"3بم64ذ،ةهم!4(4!مك!لماع

هم\\3*ةع**04م؟ثعيهم!س203ح4كل!ححله!40ة3،هآ15".!س33.

68"أ"ح7!ات!،اةظكههـغ!4!سحآهكهلأ*ةع!*ل15م3.!لث!ك!ةع،،

آ!لهأهكا4(.اثح3حآ4ع3حذ3!3ح+أك3،،آةولءلة!ا330ه*!

،ا،!لك!3م!ه-لما3!صلو*(ء*ح+ز4!أول،4!سة*3كلاج*أله!333ة3

!جم!مك3(4!*84ةع3لا3!س.،،*أكأ!ث!مهحخ!3*هةءآهيأ4"هك

!3()4ة6ةم!ه*3ع!سكطي4ء4!7!مص!كا!ح!4!هل9ذعه4حأ!،3*3"يأة

*!س+كه*ة!(4حة3لأ"4ح"حخ،3*ذ"3ء(الها!*ةص!!،3!س38!ل!*4

أل"هةا33*5،أل!4ة3ةلىس!ا"ذس!33.،،0"3علماأ!عاأ!ص7شا23،

"ة)آ!س4"لا!!*!!مهح43!!س!س!3ح*ء!6ء*ذ*!آةه*،،"م

"4!!ك53ط52!!"ال*ز"4!مه3ب!لاهمحة!+ةذ4"4!ص*،"4!(لأ9

*آلا7"303"ع3.3*!آ!3!س!سطآحظآ30تهلاء4ة33ح"86"ءأ"*4

4!(،*!سلم!يهمثع*ه!70ول67،*!ص!*3آه63*ة!ص!*8،3،4،+*4

لأ5*ألأ!ص3مولهك!!ولء332ج*!ع*ا!!س3أ،!*ى3،ل!*د"*هح!آ

3"*3،"ع3ة6\*ألا،35*8أ!،(4!3هآع3!س،لأ+3،+أ،!م35+همأ4!س!هلا؟،،

+4ح3،،!3ه!حثا،!ص"!3،،3!كافىة،!ي3آ*هلأ4ة3كاهول3!س،علأ3ح

!،ث!خءةلما3ا!ك3*حة("!س4ه*!سه*!ن"ة5*5!حلما،لما32!مه!+)ح*4-

*ح.لهأ!8،،8*8405!س69!5لأأأحهم!7ح!*ىل4ءط!004كلأة343،

ذلهأذ8*03"لو(ط!"(4!مه74ىف*ع"*3"!س!!لكآلوح!*أ!"ول!35

لأهآم!3ح!4لأح"!س3علاآآلأ43!ل*س!زآذ(!ث!س23!س33ى5،ا،آ،أل4

له!ةأس!كا7ج،!)أل440!ه"4"08*ظ3،!*الخ4!اا3ه3م3،"!هآص!4ع

3!ع3!ح04!*4ح،اس!كا7،علما**دا!!ااعحآ.3!س!ل!ص*!سبرلهم3!س!آ

ئكا،*3)،،أ(400!ه.لىه60!س3ح40،!*064ح7(4!س

!"03إا،س!لىول!ص!ط!آ4ج!م4(304.0!*3ح،7ح6:3!مل8ةم7ع

ول323!كا،*اس!!"هول*أآ4+؟44!سله!021،7،ولء33"ء+الهاحة3

ه!اكرآ5.آ"!س!!س4ا!اول"ةا،،.ك!أح1هم!ول4!س3ثه!!أةح!3!س"س!-حم

ء3!س4!س*4!صل!،03+أ1)؟"*!ل03آ!كأ!35*!ع!ول4!))!سلأ3أ،"آأ*!

لالا"،033ذ4*لا،4ه4!وللماي33*اول3!أفىآءأ+*!*4)أ!اح3"

ح*ة(ع3،،!ح*اح3،!*د"ولهث)!،33،؟خ4!4حلاحلهغ3!س،\2،أااهم!!اأ،!!،،

44ثههح3ح17ع63آ"لإ45،4*س!لل،كاه!هآ4ح،س!!+ح!س!3،7!سآ،4ح

ء!ه**"4"ء.ةة،5ملأ*.
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المسلمينريةامبراطرومؤ-ءالإسلايىالدينمؤسسة!!محمد

،-32*!"لهلاه!يهـ5*.*"اللالا3!

*53!هل!لماهةم*حةص!3*ءح3ح3امل!*،ه!ل317ا،"ه*ءذ!ي،4*لا8،84

ه*،74014ذ8،034،!(ولكا،له!*ة"آه-حل!!ء48؟،!!ة*ذكاح
93ح33ي3!،وو3ءآ،4!س*!حلط!آء.)(،لهأ60*037"30،،س!

ة4،!ل3ح1"ح،4.آ3*!ءحاط!!ةله!34*س!ع13ح3\\،ةطم"!ث!س*ء*!س7

!3عحأكهذكأ(8*أآس!أ*هـص!4؟هة(.

4،ء*!ج"يثهـ23ء!ن،004*9،!ة*!س!!له!ص!ثم!522-ءول

4(!ل!ل!س!صثم!4ة3"!3ة!مءلهأ94ة3(530!!سة*!آ*"

25+!س4له!لا!!كا.0947!"،لأ4!مه50*"32!،ح9،4!كلأح5،"

عحا4!لأ*هم!*3ءم!همأ.له!4لما"79ا!9دع52!هاكل!ئا!"(*،صذط4ح

034ح3ح4!اك!الألاأ4؟4ع9*همهه!ألأول..3امل+!*!م4

ة34414،!ول"،ولهث!هل،م!ط،أ3،ءولء+!!ء!3،هيكا!ى3،*49
ء"ال،م!ثمف!4لم،(ه!33!33س!"لأ!"ة4ة43!ممغة!ع*ذ)!!2ء!مه.!6"

4!،إ+!ءكاححك!!!4ح"359ثا!س،،3حه*+لاول4،!ول4ثهلالما3

4ح3ح!ل3*دبأ4!*ذ"4!ص*3،ا!م827*033لا5+!هلة*)*ح

!ل"!م!سا3س!حلهمح*4(0لوء4!**ع4،طك!5،ثا9!لاه*!س!ط

!م!محط!هكاهل!سىح!3مء!ط،عم*هم!،س!كمل"3!!*حتأط!!3
ة!مء*س!طه!333ذع*4!طذء(4حلهأذكل!له!ول+ح4ذ!ثثلأ5"ط!م*3ول

لماء7"!،إ؟ح4.

(*همأ4عةآ!هل74ع!ذهم!د4!سنهله!+!ءةهحس!+ولي4،4ي،*لك!

لمه،4!نموآي30.4،!3!ةة4403!س36ىف!!ص(سلاص!!ص4،،4يلك!ء!!

،ءآ!مع"*!!ف5،آكه.ثاكلأة!س!،6لما؟هآ93عحلم!،ةعلأ!سذ3ي*!ه!
ةم!*ح!ك3.63اوله4"3ءاك!6174!*!ص3!س3!مل،!هلح4ة*"ط!"*ةله!*س!

ء7يح1430+52له!49ة*ء5!مه*ء"4هم!بمو53!سة3ط8+ذح8آه

*هذآشأحلاذ!د!ذلأ1!6*ول*!سكأ52م4!مه*!سة!!ا!ه!حؤلاول"3ة6!9

ء!ءثملي.ه،ك!*!!ك!ول2ء"4ء*"!ص3!سله!س!ثك3؟!33،كا*ح!س4

"ء!2لى5م4!صول(40ول3*لأ4*!س*،!*4*!طة*!ح8*!هلا*ه

حول!3!!!!كلا3م،4!سكا!!ول4لا*لع35!+5م!ك4عملاذ!ولية!س*(

،*ء"!ة،م!"3473*ي!ص4آ5"4ع3ع!ص!ةآهحي4ذ)8!.*ه

!4ةع3أل9،35!54،*04!**!ككارلى7!ل4!لا4يفى!س3002-

،*ثه+نا3ءآ،*ثعكلم!،*43!مهح!*3*،*ثعة034ع*ح4.!.4!حح

*+ة33اهأ*"*،045!لمعة"3!س!،ا!46*،!سأ+!".س!.أ(طلها*!س!كا!8!مل3!ص)!اكةاك
اعي8كاع33،ح0،4!"!كاع5كعم4!كاهـة*!يى35لأ*!م3،*مم!*ا!ف*"مه،4ح*تله!أئح4
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الأ5ثالحاديافصط

له8م!حلاه*3آ8ير.*ل!يلأول.4لا"3

4ذلهأ30.54!*!د3ع*خ4*له!*،،،ء6!ص4ول!*ءه49لثه!ف4ح!سأ.ألآ
3ءمثأطعلأ،تر(أ"ولحم!53"ذ4ثلأ4"!س44!مه3س!*نم!*عة(*ه324!ىل

مء3*!هل!3*ثهم8*آ4.**3،*!أمه4ذ3ع!مم43ءذز*"53!عر"

يحم3آء403لأمألمأممأه!صلماح33ح4وللاث!لالاكهلأس!2لاله!ي"اأس!ظ"*)!لأ"

!آ3(9!ولعآ،0!**07هم!3ح4س!لأا"ه3لأ347ء53،*!!335*3!ك

+*!3اذ*!ة*!هكأم)"عة،"*!4علاله!ع*(ة*!ك،4!ءي!ذ()ء*

3!73،س!ط،ء3034!سأي67!3ولكا3لمأ3ح)+"،ءأل!س4كا47ة33،99

ذغوللآس!33،86ء8ألح5،!ذح8،لما+ه*ة!!*لا*أكالى"36!7ءءح"5

!"،3آ*(!س)ءح6مآ18ء،!سء!ة*!**ي!*!ولهأ!4!*ح!م*7..

ئ*6،ةلأ،!3ولح!سحح4ح4آش341!سكلاعأء*،4!س،3!لاس!لأه!سل84*مم!

"*3ه""*!نلا333*س!هة*3*ء*ه!"ط!ص3!صخ3ز06!4!،!(

15*!اي!ث"4!صي!*أك52ص!ط؟5ه*2ح4ح3!"!مم33!كلا*3ء!(ه

3ة!سج!5كلأة؟ط4شذ3ءذ*3،*لا04*!س"!3آ3كا3ح!!*ذط8"

!لم!هلع3!*هم،ملاس!4ا"س!*317كل!لاامس!اهلأ)396،أل!)6+37!كلأ*ألأ*3

ذل3خ"3+"،لىح*لأل(4عا"لهأةح3!س*،*أل*أل(4(لا3*ذلإ+،ح!صل

(43067*ذ*،"ء!سولآ*ه3طوللأالالي*34!مء567!س31!س444733!س

ملاذلمه!صآج62،!هة!ص!آة!ىه!ح*فىالأآ:37ى3.04ء3"4أذحملأم!4

"،ع4"ه،*ءه")8طحم+ة!."مذ!!*ه*!8حط53ء*ذ*!"88"ر!س3!هل803ي*ش-
ء!ذآلا"*هلى!س3*8"*!سأ،ح0،26،!ي*3لأ".،،+ج*ه"ط!لك"!ث*ذ3"!ص*ح"4!م
،"!س"!مء،مه5*ا*!يمةع3!*4،"59!ص***!4"49!48"س!"ول!!4!،ءبم8يط
لاطأ41!س3هما!ثة**+!لاة!رر*!"أحا،أ*5أ3أ3**"ثه"!س،48،)ي4آ38فى؟فا.+طع

8"*"(3!)اكا!ة4)ألما""ة!\7ذ!8+40يح،"4!مأ"8!س3أ53،(""أ"حلاعطم
*إاه"34***3!ح6،كه53هول3"ا)ولأ"!!ه*ه3!قيفىعه،ئرلألهه53"3+،آأحع4"ة8"

*33لأحلالألمه5ول3ج)ألذع،+"4،4!س!كلما33ه4*ولأ"!ع).)اعهكهلما3سأ33367باح!ا+كه!حلا3!"

7"ة5ج3*ة.،،-*يثء،،لمكه+طص!!4،ء.!ل2.

،،ط،؟حأك"2**ح"ة*!ءس!س!فى"3\47أةأ1)آا،ح27*ا)5313ح\\ح4ء(*ح*مط!324(ش

هملما"3!ام53طظأ+"!35،4ع+،،6*!سع+ه!*ة!؟هال"!،م!*لهاه!3،ء،!!"*هأ

ءمء!س)"!**!*املظ،*ال4أطية69لأمبأ!4.*37آ،83،4ة3م**ح!هم،"!ص3*"!!!ل81!!ثح
ه!ماف!ط!هآ33فا3.!ئة41"أءم4!م3حثه!ع3!ءع5فىمي348")!م!!اكء!م!م!ل3!3!س(3!س*،

أل*ة،ألفآ،ياك!ء4-1ىاكاكاص!اح"حا03،!3حلاه!ا*..4348امل"43!مه"!ص!صء!34،ولية1،،"ي
حع*،3حهم\6.آ،ةح،مس!5ي!3(4عا!مه"8آ("عحاس!4+ء"عح24ه*هال3أ،!مهم4آء!ك*+ي،ا0

4!لاة45+اعبكاول33*!ي،"3!فاج*!يم14حلهاء3،ح"!+!كأح*لا.3!*3ة!س3"،"5،

م35*84ح3ةح-66.آ)!كاهة)ةهم)!أ!*1،حج"آ53،خ"ح!1"لمك!ءحه**،كأجءمأ+)ثه3
**!مي143ح)!عأ!ءل!!م1حاي)،لإهح؟،ع!س،)2لأأم!لاج!،"35"!ثحمهم!لأ!س4أ"*"."،ة)حم؟

!*4س!ء!3")أ2ح!هء،،أ)س!ل!453م4علااهـص!3!س4علمه*4!س!اك3حجثة4،"!3لاث!30!س!3ء"ي
ذ*!ة!**عأ2*حح،،*"م!لا!ك+أ"(جمح-يأا"1)51،10لأأ"ث"،!ئ*83لأ5(*لأأ!لأةال!سأه*ح4

+هحص"أ"هءمآعت!!"*ع!،4!س!!ءم،!(أس!3م!أ"آة5،،حال"ةع3،لإع3"اكهحعس!!لاكاه!لا

8ط3أليهألء+(-*!ك!ملا!13،،0،ح!،3،)الاهس!.2ه3،"ح5أ4!ح3سالأ)"الم!لا*لأ،*مع!0234("ع

"63"!ص!اكمهي*24*ال،\6،40،*أ84!س44*ها"مء"!3أا7أ3،أ"ة0،3+6*3(4(لمة!ه

ثهال!،أك5)"ءةف)،،،حلأ،3ءثه3عه33ء4!1*40ع.5).،،!س"آ؟!لأةه3؟)أ)اأ+!!ع*أ1)ثه5"ثه

!*هةآه،أ(!كأل!مم."5-!!كع،فه"*كا!لم*!*نمس3ء!لفىلمعىةل\4ع5!هن!ثمءمهكله.لمءر3ي

.450
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6،
المسلمينةيرول!اربسالهسسؤ!كوالإسا،يىاالدينسؤسستتسحمد

،34ط+!م!ه*ه*!*!ثى*.

أ!3ح*له!لس!،يه!3.(لماهلأ*!4!سأحهـفي!!3ح*!3ط!6،!مه!مه!ص"+

"!مم3(،3*"ي+3لو!ملاقيمح!ةح!ح6.4حكا!ول!ح4،4!ص،،*6!

ه!م(4حلأح3ة،"عءحكهءألأ4!ل34حام4كاحم+حع3،ولةآ*س!5

لم!ة43!ص!ي،94أ3!ث*!ج3فىء**حجبح4هماصاحم!أ3(!س3!أ*،*ج9"لما!ب

"4أح340حكل!ونه*ة!م30+4ع!*!جأ3*753ءحج3
ح5!"ء-"!كل!؟لأ"84ع!س،!*!هل!!هل3ة!4ة3حة*3،،*!!4!ص

ح*ح"*5،!46!ح!ث8*!8،!طط!!!!!!لكإ،،(ى-04!لكهك
ع!ع-ء،؟)!8يعة3!*ة3ذ16!م،!سهذ!*3كه"آ"5*لمه،،45م4!!

!همس!4!طحآ*!*ح!ح34أفىحول4!-"!دن!س،"4!!مأ!4!س7
!!3ع!)!4(0ع3!،ءح4!ة!6(4ح"3أة!!س3.

+4!9*094آع67!3*هم3!لا!س*3)61!م(هص!4له!*!3ظ3،ء
!4!س4حأل!ة5آ+7ه*3لاه*ي4فى2!سد4*ةحا"4!3حاذ-!لم!ا

(3ذهولغ!35،لى:ةح!،*35!ة44حءم!أة،5ط014"4!ص*1،!ءلأ

4"أجح*هة،ءاهذ*ه52ئكا3دحس!"ءا،هم!ه3*63ح4"ولله!لما

.كه*ءآكم!ص!حه"ءم!ثص.3*ص!*س!ذ،عكا3ح!ا*ص!*ح33ط!سم!-

"للاه*مهوو4،ء"!30343،لما*ء4!م*!"ذح9023،س!ألحثمحا

07،3*ة!!!هم!*!ك!س!اث،+*45دكح3!+لها*س!3ذ*5مم"ع!+ح.\!كةي3،

ول!4ط03"98م!لو!!سأ3للأ4حة18753ء"*هم.،،*!ط،،،ءم

!4!،!س7!س3ة(6+!س330\7ذ*!،"ا!عم4!س3"ء4ثهملما3آ،ء34!س!"

ا*له!*7ح*ح!!7،آةة3ح!هل3م!ة*م43م235*(4أ3آأ)*!سآ4ع

*ء3ح"34!!7!لما9*،،4"ه!م03آ9لا؟أ!ذ*:!ةح*0،4(،)"!ع
!51!"*!ع306*!هل3!*3934ع!4!حأ9*هحلوح!أحك52"ءول

4!كلثمح4.+45لأ4*عحع4*ه2لماول4كأوو+ص!*5هدهم!

!4ذ!نه*3!!!"*يله!4ة*.

*!هكاه!،*ح.ق!ع!.
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علثيالثان!الفصل-

اليهودمنقبائلعدة-حئجومحمدلعداوةخاصمدف،اليهود

-سنواتعشرلمدةمكةأهلمعهدنة-بالحجقيامه-تخفعله

حربه-المسجدفيمنبرإقامة-كبيرةلدرجةونفوذهقوتهازدياد

عليها-واستيلالهخيبرحصاره-العرباليهودمدينة،خيبرضد

.انتصاراتمواصلةعلىقادزالازال-بالسمقتلهتحاولشابةامرأة

،شديدةكراهيةإلى!خمحمداتجاهتحؤلإلىاليهودعنادأذىلقد.!.،35

لماضطهاداالبائسينهؤلاءاضطهادعلىيحثحياتهفيلحظةآخرإلىضظل

مدينةالبدايةفيوقرالنبيأنمعهذا،آخرشعبلأينالمسلمويضطهده

اسماعيلأبناءمعيجمعهمالذيننحواليهودالصداقةروحوأبدى،القدس

لتمد.إليهانتسابهمالفريقينمنكليدعى،هوابراهيمواحدأبإلىانتماء

تكيمكانتالتيالنضيروبنيتريظةوبنيقينقاعبنيقبائلءيخ!محمدعاقب

للسلبفتعرضواجيوشهيدفيسهلةفريسةفوقعوا()المنؤرةالمدينةسنبالترب

لقواته.وتصذيهملنبوتهرفضهمدرجةوفقعلىوالموتوالنهب

!بئمحمدخاضهاالتيالغزواتكلبتناولتسمحننالمحذدةأهدافناإن

ذكسسهماوفقعلىنقولأنفيكفي.التاليةالخمسالسنواتطوال3.،3،،

كانغزوةوعمخمرينممبععنيقللاماخاضواالمسلمينأنسيرتهكتاببعض

القلبإن.ضارسةهمعاركتسعبينهامنوكان،بنفسه!حومحمدقادهمابينهامن

آخر،دمويهمسسهدإلىدمويمشهدمنينتقلاللهرسولالنبييجدآنيآسر

التيطموحاتهبهايغطيعباءةالدينيدعاوجاعلاأخرىإلىمذبحةضكش

العميهتالمعنىيدركهناالمتأملالمرءإن.التافهةالحستيةومباهجهلهاحدلا
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المسلميناصوريةامبراسسضمؤال!.سا،!ىاسديناد!لمح!؟)"أل همحمد

مااذاتألقابضدادالمعنىفهذا،(:؟ت)للمسالمةوجنوحهالمسيحيسوعت!يد"هـد! اطثث"

الانتصاراتتلك،الغازيالنبيحقتهاالتي()الحربيةالانتصاراتببريققارناه

المسيحيةالمبادئبقوةيشعرالذيالشخصإنالدينيالهدفتكتقدالتي

الإسلاآ(مؤسسفيهاانتصرالتيالفاريةالمعاركبئمذه-يعخبأو-شاحيىسلن

وان،أخضعوهاأونهبوهاالتيبالمدنولاالناجحبحصارهمالغزاةمنوأمثاله

.هذافيغيرهمالمسلمونفاوا

النبيتاريخفيالأهميةمنهذابعدمعركتينأومعركةاثفهناحالأيةوعلى

رجالهمنوأربعمائةألفاقادللهجرةالسادسالعامفي.تجاوزهمالايمكنبحيث

سلمي.بشكلمعهومنحجهيتمأنيريدأنهوأعلن،الكعبةإلىالحجبقصد

أياملعدةمعسكراكانوبينما.نواياهفيمتشككينحذرينكانوامكةآهللكن

وهمفأتوه(سلميب!ككبالحجالتميام)أيهدفهليعلنمبعوتاأرسلاحديبيةفي

جمععندئذالسيفبحدسيمنعونهبأنهممنذرينهرففطلبهعلىمصممون

وفي.مكةهمهاجمةاوقررورجالهمجطلى!ه(النبي)المقصودالمقاتلاحاج301،رث7

أبداأنبعدسياساتهمويتدارسونبدقةقوتهميقؤمونمكةأهلكاننفسهالوقت

ممنسراحهموأطلقمكةأهلمنأسيراثماقينعنبالعفوالرحمةمنشيئامحمد

علىمعهللاتفاقمبعوثالهوأرسلواالمقاومةعلىعزمهمفغيروا،أسرهمثدكان

قائدهمبهاتخقىالتيللسههسلةنظساال!سيبةبعضالمسلمونواعت!سى.السا،مصتسه

الطرفينبينالمكاوضاتنتيجةلكن(!"-")ب؟ةالله"رسولأيلقبهعنيم!ا!م(همحمد)أي

!!بفيماالخلافاشتعال5الدينيةاتللن!إيثاس*،وغذوغيهالمؤلفحسوىبجا،ءعخايظي!

تجثاللهعخدمحنسماويةكتببيانزلتابيان1قالاإلا،وافىسبالسلم!سألةفيإلأديانا

المبادءخعلىهـساحةيحثالإسا،موااصغاللأضاضالنساءف!!سألباوالرأشةالسلمإيثارعلى

شيضالمحاربينشاجيوقادةبينمنولير.(الجافاجنحللسلمجنحوا"فإن،ضتحتيضهبالسلم

(مج!كا).غخ=بآ!"!صاانبيناسنرأشةأكشعوهمنالإنسانيةنريخت

افصلبطالىحيمأ!حم!تأاسلاباسمي!خبأروغق2أطارضيعلياالنبيأسسالمعاهدخصياغةعخا"(

عليه=عاحدمأححذاحخبعندهماو،أ!ادوا!.لجمث!صانأ11باسمكي!تبأنت!ح!احآآحد
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؟1،راكأيىثالافط

نأدوذوالحرملو!مكدخوقثآشباعهللنبيفيئهايسمحسنوالتءلعشركحدنةعتديى

فيمقامهميزيدلاألحى،عاد!نحجاجاإوصفهميأتونوانما،سلاحآا!حمل

84رقمالسورةفيالحملةهذهوقائعإلىالنبيوسضير،أيامثلاثةعن!ة

:(:)تالفتحوعنوأنيا

اتتيالقهسشتةنخ!نكييراولاؤييايجذونلاتنمالأدتجارانؤتؤوا!كائذينقاتتكئمونزرقي

غنفمؤأيديكئمغنكئمأيديفئم!كاتذيؤهؤرصتبديلأالفهي!ئنئةتجدؤتنقئلمنخفتقذ

.(24-22:)الصغ!ف-بعبيراتغقفونبقاالفةؤكانغنيهئمأطقركئمأنبغدمنفكةببظن

يمفررفلموتأثيلها"لجيتههمحمدقوةترسيخإلىالحدثهذاأذىلقد30"38

محمدأصبحلقد.بصحابتهمستعيناملكابوصفهسلطانهمذحتىطويلوقت

اتباعهازدادوقد،()حثرهمالدينيمسئولهمآصبحكماأتباعهعلىمتوجاملكا

بعفررأففقدأتباعهعندةكببفلادةمحمدمكانةزادتلقد.كبيرةزيادخ

يبصقولا،وضوءهابتدروالآإيتوضألا"!غمحمذاأنالمدينةإلىالواشدين

قريشإلىفرجع،أخذوهإلآشيءشعرهمنيسقطولا،ابتدروهإلآبصاقا

وقيصرملكهفيوالنجاشيهص!لمفيكسرىجئتقدإنيقريشمعشريا:اطفقا

وقد،أصحابهفيمحمدمثلقصاقومفيملكارأيتماواللهواني،سااكهفي

.(.")تة*:؟ة..أبدآلشيءيسلمونهلاقومارأيمت

بناءشبعد،ننسهمميزأمكانتهز!!يالنبيبدألاسضيةاالسلطةلهذهضبالإضاشة

يتخذيكنلمفيهالمصلينميؤنفسهالنبيكانالذيالمدينةمسجدأة.،39

فآ!،عارضنا!مااللهرسوذآنكعلححنالو:قائلاسييلاعترض،اللهرسولهمحمد=

.إلخ...اللهعبدبنهمحمدعل!عاححدماعذا:سبيلطلبكمايثتبأنعلياالخبي

)اكصلف(.حااشية،384صر،2مجلد،مي!"!لااطفصآنسيكقهـجمةا"خف

الأءصا*،تاغتأ*-ضذتدج!ئعساآدهـكض*و---قسب-ااضحج!حااالخنزيانسب!عا!لفالم!ثإت

ضثاظ!المسيحب33امسل!سصا"تاا"ص"ص*.-تءدمتجرباحثآءغنماقاعليهافهب

(!ج!1)حيقشأله9اشد"ا.بديىحدينأتد

.(جع!)ااجبا،اضصبعز،281!!،4جمحتابنسبسهستاشصرانشلنا(ج؟ة:؟ت)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الم!صلمينامبراطوريةررومؤسالإروميالدينمؤسس!همحمد؟7لأ

هذالكن،الناسمخاطبتهعندعليهليستندعموديامثبتنخلةجزعسوف

زوجاته.إحدىمشورةعلىبناءمنبربإقامةفأمربمقامهيليقالآنيعدلمالجزع

كانالذيالنخلةجزعلكن.درجتينبارتقاءإليهالوصوليمكنمنبسطلهمنبر

نوير؟الذينوقال،إليهالنبياستتادشرثفقدلأنهحزنإليهيستندالنبي

حزنامسموعاأنيناأصدر-الجزعهذاأقي-أثه!ؤمحمدأتباعمنالعجائب

.إياهالرسوللمفارقة

معاولةأما،مطرزبنسيجكساهخليفةعفانبنعثمانأصبحوعندما

ليجعله--خلافتهزمن-أخرىدرجاتستبإضافةفرفعه(سافيانأبي)بن

محفوظا-يقالفيما-المنبروظل،العاجيسليمانلعرشتقليدأ-شكبلا

.النبويالمسجدفيمقدسأأثربوصفه

،اليهودالعربيسكنهامدينةوهيخيج!سضدجيشهقادالعامهذاوشي

كبيرةمعجزةإنويقال،واجتاحهاحصارآعليهاففرضباسلةمقاومةهفقاومو

هناككانتلقد.اللهبأسدلقبالذي(طالبأبي)بنعلييدعلىهناحدثت

،الأرضقفومنرفعهاعنذلكبعدرجالثمانيةعجزجداثقيلةهائلةابةبؤ

بهيصدترساواستخدمهامفاصلهاسماقتلاعيااستطاعقدكانعليالكن

.(*:ث)ملهجهسا

.الحارثمفسلفيقيادتهمقرجعلخيبر!ةمحمددخلوعندما،".،"ك

الحارثبنتزينبكانتفبينما،نيايتهإلىأخبساأذياستقبالااستاقبلوهوعنا

كادوما.لهقدمتهالذيالضأنكتففيالسمدستتهمعهومنللغازيجبةوتعد

فقد+!خ!همحمدا!أ،مكانهفيوماتت!نجحتىمنهايأكلالرسولبمثصسصاححب

بدنهفيفللتالسمآثارلكن،الموتكممنجافتدلذامضغهمماالآكبرءابآغظ

نؤيا"آنلناكانواذا،سنواتشلاثنجعد!اتحتىالعلاجعا!ا"ستعصتو

،((كأرز.حمادهصراثعآبا1ووأي!يا"الذخماهمننكق"،صا!فطتآ3هم!ئبشاحدآنهضاشعأب!أ!صا-(ج؟:)
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لأ2اغرالخاىبافممل

مةمسمهأنهاأخبرتهفت!لافإن!همحمد!جزاتعنيتحدثونالذين

!منذفيهتنخرالموتبذورراحتلاتد،همتأخرةوصلتةالمعلومةهذهأنشاثولا

قوميمنبلغت:وقالتاعترفتفعلفعمازينبسئلت"وعندماالوقتهذا

فسمخجر"نبياكانوان،منهاسترحستملكاكانإنفقلمت،عليكيخفمطلم

عنهاعفاالنبيأنيؤكدفبعضهمزينبمصيرحولالمسلمونالمؤرخونيتفقولم

قتلها.4أزيقولوبع!

فتوحةمواصلةعنليثنيهتدرلجياالنبيصحةتدهوريكنلمح..،48"

باستخدامأغراهإغراءوكانوالانتقامهالدائمالهدفهماليهودوكان.الناجحة

لأهلهاوسمحإليهفضمهاوالسئلالمالؤطيحإلىأخرىمرةتقدملقد.سيفه

عامكلتمورمننخيلهمتنتجهمانصفيدفعواأنعلىبممتلكاتهمبالاحتفاظ

عحرحكمحتى!يهقةمحمدحياةطوالوقراهممدنهمفيآمنينهكذاوظلوا

يسمحألاالأخيرمرضهفيوهولهقالمحمداأناذعىالذي(الخطاب)بن

ومدنئممقراهممنجميغاطردهمتموبذاالعربيةالجزيرةشبهفيدينينباجتماع

القديمة.
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؟؟!ل

"3ق

المسلصينابصاطوريةسحس!سها"لإصا،فىأرريىادءشسببمحمد

هم"!5ي!5*!**م!

01"**"ح!لا!3

!م!!8،3ء"،ولقىه!ن9،حعكله8!ه+كا!!+دكلعى"+"4!-كهو!ل!ض8!3،ه
،8"!3!كاىح4ء،0+رزهءح4.ص،-"ل!3،4،ء3دعء+!ا.!"!ع،!5"،ءع-ءع

*،!كح!ءححءمثه7ص!ور!لمى35!كععكلا.لم88*بمكله،!ه!3!اكني-كه3ء!ولىكل
ء"44!جن!مل4!ه!،4!لمك!ال.رو3ء4!كععلمح+لمكح!يوعلم.ءلم،7!ءك!+-4هء34لم9

هثيول،عى-ء!ل،ءكاكاءمب،!ك4ح8.بمه،كه"حبم،!كله،4ء!رءغ5-ك!ل!د!عي.عط،كح!
ء،!مكهءغ!،4مل!حمق،!،آله!!ك!ع+ءكخ!هءكه!*!*،ع3،ءئ+!2!!ء!*ىه!

!ك!ه!حع8!!4ة!،وولمع،ه!كمهجءئم!ص8!ه7!ولمحص.

++!+له!*!م**!،!4،4!كا7!س6!ص!ك*"!ع"*5"؟ح"3!س!ة713

*ح7ع3س!لأ،ح5هآ32ك!لاا!س""7لا+لأجلآه3ةإا!س!+،أل*4ةثما323ةح*4-

34،!ل!3"كث!هم3ح"ألهأ،3"حلهكلأ40،س!4(ح!همهمأش463(4!هل33*لأ
آهة34**!سايهمة!أح!ص!ملة،"!!63لأ4!!!*ه*ثلأهص!آ!!هل4ع7،

،4عذح063(ةة!.!سألكس!+ص!كلا*هس!!ل4أ2323لمهه3ه(لا)ذثمذ"اع

س!الألأع4!"3!ص!لز!ث"أل440،4!صأ+5صأهم!*حثه!ه*آهظ13،!م!س

!ث!س"ثا33لماح4(4!(*لماهم3م*ول!،.5"ح591ح"4!ث!)!لا!5لما3

مبم!ثح8.3!سي*ء!آأهامل*،!3*،،أس!ح4*ذ4ذ3!ل*(ءس!3لهألا)س!آه

ء!4!ص3*يةلهأةه*!ك."4حمكلأجرة3"أ(".ااك!س3ء3*!ة)"5ظ!،*5-

لآلا"!ل4!ل،+*ل(4ي!344أ،*أ!ع3،أءل!ذلأأ!ةلا،(4!سذك!حة*ةلهأ53آ

4!حل،!لاأذ6كا"عج3ة*!عاع!له،،لحلأ4،3!سلأ،!سآظء6ذ!س3(س!ء(*4ذة

كلأ!3ا*اة!سثس!مم*مء3زللأ،*لا3(4ح7عآ11تلاحكليكم!لأس!3

8ء!4!س،هكث!.آجآه1،ة3ال،+*أل5،كه4اهأ،*هذآ*كا*45أ*لاع*(،

ل!6له!،اع3!64!كح3!س،4!مةع7ي2!اء81*"34لأول!س*،3(0كهلأ4أ!س4

4!مهىف،اذولل!مج!ل14،يهلاجلاح!س53ىلة،رب!(0(4!صلىلالاع!!سآهآ4عة3

!س.أك!لأن!س*ة3!سذ:لا،ةآحح!المه!4!سأل53ء3،03ة*!.لا-*هح

لما4ح03ء3

3*ل!ملأ،،!ص*!لح4ةثههـة،!3ةكل!11لهأه*ح،"*كأحول3(0ع**--

ثهلاح3!كل!!س"ا(ح12لا3أهول3!اعث(أ!اح5ءآول3اكاهـأ،7يلأه+أثع**ألح!ل

ول74ة*؟،4ع57ع3لماجحعجلم!"ة!تة!ك.3*الأكأ+لماكطحله!أأ(5
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37بىعثر!الثاور!فا

"36طب!هل!هلوء88!**!س!.

!!44،3!اس،!ححء3!ل4!!45أ!2ةع*هذآ!ملم!،*ءحآء3م!!ه!همه

4ة3"ةه!3*44ح33،*5)عكه3(4ررثي"أص!3"لأآ*م!7*ح!ص!ع4"-
أم8*3عء*3!سل*ول8*حظء*5!ة"4!!س44!س!سه**!*454

!!س33ه،*؟)ا*8ة+،،!ل*ةكا43حة4+لا*!س""4!س4ح4ا!!،؟،ح3س!كه!3ح

لمةلا!4م.034!4ح!!ي3ذطح!س*3ذ5هآ،15!*ذ"ء97"ه

2ح33ح4*ح3ع!*حكر3ى!4!"03أ!أحآهى04آ35*لو*!مه

3حع،آ!س!ه4أكا*4حىف+!!!مم(ءحطآه*!3،ث!!ثنهـأ!لهأ4ء

"3ح،ع*ححهكآه"،"ة!ناس!3!4!ه،ح،0ع+هح3مأ4!هل*ء.3!ي!ثه

ثاحا!4ع4*ءذ!أةكايه!!!*لطآ!م7،ةغم!54ح*3.لأ"ناءول

4*ن!امل*"3!اح!س4؟5!!حس!534*ك!ةآه4ط!مهلافى3ة"3ةل!اك

"!سءححء6،!ص*حفا05م!ل4!م*،جة!ذه*ء3لح3"،3*ثع7كاع4-ى!

31!س46لأ،345!ا!ح3أدأ+م4يل!آءةح(53أ!س3،!*4105!سمخأة3

!!س2ع3مفىأم5*5آ!ا!!م"،*03،330*ةا،ثه*ة3كلأ!44!س3ول!سحله!33

ه!مح!أ،!سه*9حلما3530،لما!دآح!له*\،340،ص!حيم"84ع3هم!س!3

هآح*!"مكم!9334س!،"ذحما3،!ءآص!فاس!*ة3!+ء34!مىل67لأ4!م

"هم!ش52!34لمافىلما36!!(أ!م3،وله"مهح!!ذفى43*لماح3آ!ط!س*"

5352س!ةهمأذح3عطخ!43!ه3آلحص!،خص!له44،"744ح"35"!س53آه
4!له!ا+ح3!3403!هلذ*س!عنا!س!3لس!!"ة!،،3ا"!ط(هم!طةآه!4!ص

هآولول!ل!س3آهآ3ا!*.

*ه!س53آ؟570ول63"*له!ث!لاعح*9!س!لذ("ه*5،س!ك!ح+هث!3،!3ح

5!اآةيهم953(ولءلأذ،8(4حء35"34،ل!ع4ة3+هآ(60ح9!33!س4

ه!كح.36\3""40ملماول.س!هم!ة(5ولأ،4ح5ألكأ!4،"ح!*هآ"4!

آاذحأ3!،6!كة4!ثم*اله!هم5حولذكاى"84!س4ثولح*،4!هلامل*4!س3،5طه

6+4+!4!سل!ك!ساءةكل!4(60!س!"ح!3!صآلوأحع!!*ذمه!لما"،ء

،4ححياء4س!أع*!مه!ح.!ححس!ثلأ+4!ص!طم*!!ذلأله!34كل!*س!كه!

نه!س!،!لهاهآه4ذ3"*مح3*ءذ(ولزلىول!67لماطح!ث!صأ!!امحلم!

3!م،!كلم!47!7!+آ+04ةكا!ع7!،235*عس!"س!4!41!مهل53-

"!!!س4!هل4!*+!!كس!*حلأ5!رلو*5،!*!س!سط،3(كل!،آ"ءذ(*ك!

!!ثح3!س*ثعحمأ5ء!ل!!س!س!*"!ه!"،م)"*ءله!3حلا32ح4ة!هم!ثل-مذ

م3*حعألحول!3ع!م4*ذ12،امل3!ا،"4!أسآذ4ع*س!ي53!س4(16جع

،،ةح،همأةا*4!5لهأط!س6.3،ة3!"ةح)"ة3ثع"7!8م4!مآولةء9ه!!

م4ج3\2.ىا،ءأ0"9ء*،4ة6*ةمأحاأ!*حح!،"4ح67*31"4ع
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لأ7
المسلمينامبراطوريةومؤسسالإسلاميالدينسس!ؤمه!جنمحمد

!مة*يهفي*ة8!****."37

أةء!أ*حلمل!ةيلىذط3*!*!ءله!4أص!ح3،!*4(ة"!خ3!30)7!ك4

!!4م!حطس!طعأ.7أةيلا4!موركحيعول58أ.*،4!ص*لاس!*

4س!ثههأ84!7ة*!3ءع!ج!سلو8*ك!اص!دأء3ع!3ول4،،لس!3ح!ك

3،**ح!،3،4ء!ص3،"*!(ح4لاأله!ح،3"اهة،لأضا!*ل4لأ!*ة!!اعي*،

6ع3ة4ح03.5*4"ص!*؟لاء3"!4!أ*،*ه47*ثه،ألأ،ح*-

،عحعم4أل!س،آهح،ح*!ص*ج7*هأ!8!س"!7!هلآهول04ىف**ح4"

ذ*كللأ3!ء*ذآ،!4\ألا*كح!لة33كاا،ة!سأ!4لألهأ!ةملا"ه*له!035آآ4له!ة3

مع)،ه"-!سذ،،2ء4"1لأ،3"،علاط4*س!أ)*آ40"ولةأ34لألهة4،كه

س!!أ،23ح4(4ح،3"،3303ع523ج3"3،س!جولثه!ألم!لأآث!"*س!3**

ء*8لألا33ء4حلاه440!كح!"!(هح2*ءس!3هل"0أ84ج+*امب52

حهـس!3.ع3ه*ع6لإلل!كا3!!س"!!!،7!ح"450حول03اع+!

كا3(*ط!لامحكة(3كهلأطمذكثلأ4ةلإىطى،3*ذ،ج؟ءع*."!ذ7!ل44ع

4ة"،!سهم!"."،(كهع3ءهىل،*6"ول8طحأول!هم!*؟3+لاتلأعا4!ص

ح5)ألأحول!ل*ة!52!(3الح!س!صءآلها!سول7!ص"ذ33،ة*"4ةج4"أآ67!فى

3(،،اللمالح3(ح!ل،(4!("ث!س93"4!س،!ولللأاة3هم!،1567غ33دءلا،"،لى

4!2ءح3آح!صص!ح!ع33(440!م7(ةحال*ألأ"يهلاله!(ح"4ع،أل3\س!ع3

44!صذ"،عكه*ح!،4املأك!لال!ع"4!م!ة*له!5لم!ءآ،4!ص،3ولح!ص،!ل3ء-

حلذ*4،!ثع7س!ص!ي3!!لالامه!!ص4لا36!س58لص!لهأول،،لأ!)"33،ل*لا

يىح!!ه!*ة294ء*لأ!57له!!ي4*!!43لأ3!!!لا"،*ع.*آ؟4!

48(طح4!"!ح3آء84!م*53**،5،ألم،"ح،ر،،+4!ص71"حهال!،،،

44ح9يأس!ط"هكأ(4لما3ل!لا)،!!ك3م5سأ4!مح7!س،"أمه3"م"4أ5فىح

9لأع(ة*هة.،،مآ(4!م8،لما!اة،س!!لأأذ*له!4،!سح!س"لأآ43للامه"!؟4"

*!*ولة3آ3ء"،،لا!سةكاا3"ط!ص47*!ل،يا7،ألحلى"طعة43*طاح3ذ

3،"أمل"4!س3"8ل،لمهمهلأاط!7حلأ،لماهآ4!3!؟3ء!7ءح-ء3

"!ص3ءآحزس!فى3ءخلة*!م0(4!م53!ل"*!*يح.مهلىعى،634حة4

لأ)!4كاح!س*2ولسأ،لأ،!س*!س!سأ"آ!*ه4!س3ع"52ء!!!!!،ول3!(4ع

*،،أ""ء034ة"4م،اع83عء14606+4*س!"4ح33ه"4(ع53"ح3!س4!)أ(ء"حأع"**أ،4

لا(!مء3"؟،*،8ع+4كاعلمي489+05،"،3ع؟/!حلملح!ىل5"4ع،،(،"ج)8"!ححيا"
ذلأءع،ظكه!أ!ا!"4آ*!أ9"!،"!،8كاس!1840ل"ةحة8\7أآ)!2"ة*،آم44لملمز74!يهرع،

ى،:"ى.كا!)!أح4!(51،*++!ع3كالا*أ!اع0،4.!"لأ"35ح!س!كا!سلأآ115أ".،*أح:!/،ع6ي

3ءح،،لمعح،!اك.4"ه+.!45،رو!4لمعذ؟ىل-لم/ى*7*،4،لملم4عءول!نجلملمع،ءرج8.4ءنج77،"لىع

ءع!كع4كا.448/!!عكلىد6،عح.ءع+5لابماأ63لو"!أا*ض!أ"ه"ل!(حع(11!!الأ"+.؟،"!لاع
4لملى*ظ4*ى+كا!لم،ولع4/لمعع،!لهعغ8ع3كهه/مع!مينم6لم("1(،ي//ىلى74!.مكه!471علمملمالم،ح

ء"ريء"،73ذلم،"ه.\7لإع3لاي"ي)؟د\8"لا*+،2اع!ل33!ح3!سله!أأ115+3ةأ!*5في048)أ

4ءجأ3ح4"س//فهعع3ع،4،ح"،4لى!كلم!نئنجأعا/4ذ.لم/ع.لاابم؟"م!7تمح!،لم8يذ!7ءكل-4لأ4-ول
كا!4،،،ءأ،!.-فىلهع،9كل53ء"،!ف5لم2،.!كلأ4"")"5!ع.

4،يؤ
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325كأالثانيا!صك

لاأ8الهل؟!ء53145)"!6،*ء".

س!3ء"ه3كهمهم4حهكأ".ولحث!13("*349"40*!ص"

!ك"3!أ*ع4امآ!صة34**4ول!،لاءلأ*ه*كه47ه!34!*ة!ك

ءةم!همآ4ح،"،*أ84ح*المةع07!حي.!حي،،"4ع!س*؟!ح!ول!س9

308!+(ععيلإهم*ةأ!4ة33+حس!ه*هأذل!!م!الما!73،س47!ص4!

ة!395آأح،*84!سأثا32*ا(*ص!52!ل430"4!سآةح!لحم!!ل،*.

،،كأء1!ك!أة4!ثلىوو!ة4لهألم!،*ع3ة3ح4ل!*لمه5ةط3ال"03آمعأ

؟!ث!س!3امك"ه*،"4!س3!س*ة4حء،!زر*ح34!-،،3وللأ،س!3!س*،!ص3

(8!س40)!مب؟!ص*"،!هل52؟!يحم!ولمةى04،س!كه!3،9!ط،أله2

كه!س!صولقىثم.

+4دذ!م*!س*،س!4*له!ل!4*3!صغ!(،7؟5حه*53*؟4!س."ه*!ك!س3

هم*ء!ث!+*ع4ذ8*ل*!أ!،ء،!:!آمي3.4ح033ءلا1ا!س*8)!ملأل

433،4*ول!!لالع!)!4ة،"لص!،دح،\4،ةك!446!س!لو"403،(7آء!

4ة*!كا6ء!اأذ!3أ*حأ4انج،*!س*.لأ6!آةمأ4ح3ء!!،4ة!)"ة(3
ا!عح(+أحء33!4،4ء(ء!ح3لو"*ح*!م"8"8"ذ"034"9-ذاحح!

ءأ!ول،*ءل؟4لها3كأ!سي!)*5!"*ءيحو"،!!ص،ط*ة!ول!ل43ة!م34

ءآ4ذ3أل!03،ح!ه!مب81،0!ثك!س1.33!لك!ء3!ملأ*ول،)ح33!ث4لىا!3

!ل4"3(ذ*!ص3"حأأ!س!ل!ل5ثعثعأ33ع."،لماهلا!)!30له!3"ذهم!لهأولذ

4!!ل(4!ة34!م7ه!دأ010،340،ع!أ(ا5!!لج3،!5\7ا!عح5،*!"434

ع7*ح!4!ة4،7(ول"الد!ل35عقيجل3م!!أ!لا!اة3!اجه!ال،3"8ل

؟4!ل\6ء+آ!س3ولأ1!ك4،ح44ع3!لأ6ا!!هل44أ)"3أحآحلأ31ح!صء!هنع-

الماما3!س511!س!س4لىجةء"ألل93ح5!س*7!كل2339!3!!،ةظ!آآه

لا43!س34،،!هم*!كة3"لهأ!ص.!!ل،لاهمأ)"ح3ع)!دأآ35*6!آءآه4!سذ

!سآذ07ملح!3!الهغةفى(ه*"!ص4ة،!!لهأ3،8!س!،63ةطآيأ4!س"35"4ع!،

كا!س4ح،،611أ!ام!3دأه*ذ3إ!**عله!(ي!صا!ا*ةل!"!لىلالأول*لماهلحل

س!*ص!ك3غـه،ةء*ه!ح!أخهة7ء"غآ3أ!س3.،،"زث!!ل!س53!م*،،لىذ!3

4!س8،،4حح40330!س3آه.3ح39أ!!،ذلص!!ه)"3!س3!أ.مه

*ء*،م!كار(ول"8!س\2ع3ه!ألأكاأح4014+نةاكاول"لو!5،!؟ا!ذ3

للأول3!سح!3طة،ح!8ء4+*أدلمأس!+!ثغ!"آها!أ3شه!+أهك*"5،!3.،،

4("كلأ(4ة3*!ص1!كلأءآ،ل!أ8،!!ءا!ة3أ*ء"آآلاولهثلو،)80،+ة،،س8

كاس!!!س!ور"أ!ء!33"آيهم!+5،.حدم!اهمأح"آ)!2،ع!*ل4حبم36!(أي

ول4!س(ء4ة3ذخ""ظ.طمن"!س3آ4!سبع3حول"ةآيآفى،4!+054")!م

!أ!*أ(،س!،!،ول!،!6\7ا!أاشأآآ4ج"3094لأح4أ،لو3احآه"6ةضا3(ع4
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المسلميزيزضاحلتا!برممتشموالإست،لىالدينمؤصتفي+"7لأآ همحمد

ط!!ه!*ء1،!***0.،39

!3أع3!ح3آه"ء334"ع،4!م4!!هم3+!*هأح*ة"*0،40!هل3

حء!2*!ص!ن!حح-عسا(!ث!م7!كلأآء.4*لا(43ع03.34،!أة"الما"

84ء*4"!ظ*لم!(آه!،الأ+-(3!ص!م5*ح!!ح3ء4*س!ذيلو،!3،7
ذ*(4حلأالماهث!4،*ءله!4!ص"ه"مدكلأ4ذ!س44!س"!3-ءح5باح-

ص!ثه!م!4(0ول*م!أ6!مب4ذأ!هلس!!له!434.!طا+4ذ3ل!للأ3"ه*

كاله!حء!ه!!م(55*!س*ء!*لاحح5**04+(ة*ه،!*4كا3!اع

!47ححذمهء*ح402أ3""7!ص43!سس!كرلالاص!4!"8أ،!ةمءس!

6!س!س*ه3(3لمابخآ!س!ل،"آ4!3!سلهأ+!*ل(!ث!30"خ33لهأ،ءلا!س4!س4

"5ذ(،674حة44ح4ج*ح!صآه!أإ3*!4!صلما3حمهة*43!ج!أ3ء

44!ص،،6!صء*.8)+4!ئ6!ص!*،.04"!م7ع3،لث!!13ء!(.ط(ه

6!س7+"س!4ع!52مذ3،*لماء*ء4ء!4،4!ص4س!أ!ح33آ*"4ح

*!س!،أء،آ3!*5،)*ذث!3هم1،ء"ح!ح53،لألأ!!،دأة!!*!ص

!*ألول!ا!،!صىف!35!8"ء23!س؟3آجكه!45،أل(!!س9*ه!4!ص(أ!س"

ة(.*!+!ا-،5!س4*!"!*،!،س!لأاك!46!س6!س!ص!!هث!مه3!،ة9!ث،

!لأالما444أ3الما!9(أ""؟اث(علاح3لهأ37،**لىوله!!ثك،4!ك!ة-*ث!

مه4ح3ح*اأ،3.4+ة3ح4!أ،(ه+عس!لألأس!343له!ثا!ةح67-لللا

لالا!ك3ءذ!ك4"ح3*53!س،*ة*ذة،.سألأة"*،4هطول4،ح0.33آدأ4!

ة6+"43ء*ح30،002اله!ء*،!*4،"*ةأ!طة3+هم،(ة3

3!)4ءل!حكا.ء3!س5!س76آع4!*4*"ء43لأ4(4!س9ج!س3علأول4!7،

!6!ة4017،ص!ةاس!3*ةمأ4غ*03س!لمالاآهس!ول4ة*!س.

+4"37!ص!3ل!عأعط4ة3!"7!!+ة*3لهأ34آلا6+3،!
ك!مةس!ة،61"+اكة4!سلك!لأ!3!6كثلاس!و3،*!)آ!لء"!س3ة*!4حهةء

*!،!ا33!س3أ3(!*!سح،4حا*ة!ل3ة!!!سمه!هل4!س"،!حح!*4

ح!33أ!سلكاهأة33م"3.!ول!(ءح!!ةأك!!ص،!سذ3!!3!لىة!3

،ء4ثع6ء!كاح!س،!3ح3هآ3*6!ص!ل67!اأ،83"3!ءيههح4،،"4!!لة*ء

ه!ح،،.لا،ءج!!"هلىح3لمهه3!!(،ص!س!ذن"4!!ةس!!**ص!3!آ!س!3-

43+كث!،3ذ!س!لسأ!ك+ة*"5آآنما!ه!ء3آ"!ثح،أس!وللم!53!6!ن!3

!ل"+6!ك4ةاله!!ح35*ذآ34ذ*!عع3،!*4لما5ع4!3لا6امل!صط-

،ع،لىولفى*!م4له!+33ولءأ"!*يلأ40لأ*ثهلاح!،ه*عول4حضول!

*،،ول6لهاس!م**3145!س+3*4مه75)،!ف**!ص4؟أ3هك!ة،!آ5"!1عس!+يم!4("84

3ع+!خه*"ع1!-ح1شا*!س53هم4!ث!س،*!س،ذ"لما،2\آ40كل!.اا"ع""،!!ءع،ه3!"لها

!ه.تام3"-!.آلهطه!.
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،40ى!آط!ه8ء!ث!*6"ى*.

44ع(5\\م،!،طهه،!لمانلأ343ءلماأ!!س33!((4!هلمح"!مل3!ص!ه

+!3يأع4،*هحمء418!"3*ذحأ!ءةذول3،4(8،!لهأذكا!!*لم!،اح3!م
*(ح\\3.،4!*!حح9!ن8*"4!!س4ح7ح*(لم!!،317ءحم4*ذ

4ذغأ.حآة2!من!!اك،(4ع4!لما!4آ!س3آه+3سع!!ح،*1!اأث!ص

،3حع!3!ل!:!،!ح*2ه3ممأ4حح5)"9ص!ول35*آ!*ىلا!آ3-كالاذس!!(!

*ء!د،!لا5له!*ح4!4لا*!،ذ(7ءآء5ذ03*)*،ه!094لم!4ع2

ىفآ!هي*لوه*"4ة!س46+!ةك3ح+!صىللوء!أ!(4!م(!6،ع.!!"

3*ثا3ر!!سه*ء!*ذء*52ول04!**ح4،ط!743،س!نه"+ي

"ح!**(5!!ح.52ة(،!*ءآعكا4!م3!ثي3!هلحىة4!(ة"-*هح
الما57ةه*98!*44"ح4لمه9وله،4ح.؟ه"3ةول4!**!م6.4لأ

هك""(!مآ*!(لماه"!ث!م!!م!"ح3،!!آ(2ء"4!!هل4!سط!4طء"*ح

ة*(40ة3*هلوأ!أ!،ع5!ص!ث4!سل+ول،ذ!س(!ذل!ص4!س،،)م!ثع6(ول"4ح

!س"!سح،3ءمآ4ح!ماء!4،!ل!4!4ح(ولس!3ح4ا!أ3733،ثه!ص!لهأ3،!4،

3أدح5(ة*!ح7+م!!مء3(52*!صلة"لم!حع"5!س*!أس!53!ص08"!آ!س3-

ء،جذ4،!ة3*ءع"4"ء!ه!ع"ط!لو8ط3!سع!ئ!س!33!أم!!س7كه!*3لى

ة8"ث!ثر*4836ة!ه!،ه!ة3ع*4.آبم!3(4!ص3"عه+!!م*3.آه

ولح**ء4،340أكللا3!ي،ع3ثم!3*؟4!ص340الما4!ص523-،ول*

،هول"*2ه3*ع4،4!م"3094!س!لءنم(3!اج!ح!59ة3ه*!ص4،ذ!أ

ة3حع3(!ةلو(4حأس!أ!،ذ1ة!ع*حع!ص!*!س(55.ص!آ!أ4ع

3لىععآء43عالآ46!ك!م3ع4ح*ح!س!مة3أ!714،لاوليع"حكه51!

حأ4آ3يه*3أهلذ،.ال(ةه*ز**44ة3هولل!سولةأس!عح7!3لم!4ع3

له!تيحطا4!حع48ا(شذ3!ه!56أل"*!9567!سأ*.ثلأ4!س*حله!ة*!اك

كحة!!3ظ3ل"4"ه34ع4!لى4!3!ص4(90!عح،*!(!س!

4ععلمه3!حلماأ،!3!كأ!أولاس!لىس!!س*53!ةا!!ك،3ط!سة3ذ!ك!4(0
4!6ء!سء"5\7!ص3ع4،،،!هب4!!هل3!ثلآع.453ع،!ص3*ذ*حىل(ه*!اعج

!3اءة2ءذث!3ح"هح33ثه3!9*ع!9!ث!ك6:،آ4ح1+ح3ج!(3،أح

935!!!ص8،،ـهل!ذ!33ا!ح،،،4!سكل!ل،آ،15،لو56*44!آح،لمه!ه!!س!،

!هك!39ء،3ه*ج4زة،،ء*2ل!،ولهكث!آةمم!4،،"أ.أول"ك!دم!م!6

كلا531ل(هلىث!ذ!هل52د"أح4+؟7،،."ولءكا"4ذ3*؟هج.أ!!!سل

!*51،!،4!مول04!مه!*!س!ل+)!6!،أ"!سأ!3"4!م6\2!ث3أ"4ع

"ول!ة34أ*!س،!(2*4(ية!س4"("ء*ذ!)له!33حح8*4و!ح1،*ء

+4آغ4!س343ج3عأ!!صلىس!3يق،*3.7ه!+ح!!لو(ا!3!م34ع

"*5لا"3لى3*5زله"!ث!س7!تووولد4!صر!*"كا*7\،04.ول*ع
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المسلمينيةصاب!امحلوومؤ-!الإسا*سىاالدينهمؤسر-حبئلأ7 ححد

ط"*5**ء!ي!لو*ظ!."4"

3*ح"3ه!!33مه،4ع"43!س(،هك4ةكه!س!3!س"!3!08

9!ملح4كعةمه،3!س!ك!س*آا!ف*آ35*"3!س!*ة!ألهاح(4!(6-يلهه

ح!3كهالها2!ص3لها33!مهآء4*ءحس!ثا9لهأ3*ذ4!ث!حذ4!!م"!ذ"ه*

حج.4!حءع"!ح!س،كهكث!حر؟4!سخه+3مررملعه!ملهأح3مءظ6

،س!س!*ءععع،؟!!!ة*"!هل*"؟!س44ذ57محة53""*35+034ء

81ع9ح!س!م4!مه4!!!ةلو3"!!س4ع3،"ةي،ذاك!،!*43!هلا!،"*!ز

!،!ح!ص3"4ية44!صاك35ال!4"ال*4ج33ول6هن!هل!س!د"ه*،!ك!ن(-

كلا،له!(طحءذط!ل!!"ألهأ!لهأ*3(70ع(*ذ!"530ح33ةه**ه!سه*-

4*هة(ةآءع!حالأ!،ا،ة*ه*!صم!أء4!4!س9304م.خلما4،02نيح

4ءم!س"؟3ع!س3.*3*ء*حةول!،لأ3لأةطألماع.هول؟4!س3ح"!س3*ة

(4!صألس!كلاء*س!43فة!للا3س!6ء*!أ4ن6(4!ة!8ه"*!ررة47،،-

أ!!!س34*3ة*!5آة،هم!ث!ل!م!*أ!ألام!ط(آه8359!لملا"زله!س!ط

،!س*!يط،*آ؟ط!مه*!ةس!3مهه**3،كل!40"3ع(!س*4ح4(4!8

ولح!*ثه!ء440ذ)،4ة3مكط!،35*س!*كلاص!ة434*س!ك!أ!4*ذ!

أح8!3!!س*8آ(ه"!ص3!هثلهماةسأ6!ك5ة،ص!3!ةه*3(0ءس!آ*ي!3"*ذ

!3!6ة!،م4!ص7"!س3!ص!،اس!لماع،*ح4آ35*(45!لا4*ح"ح!لة
8ء"متحح!ول.
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علثثلالفالنالفصل

جيشهرأسعلىوبتوجهالعهدبنقضرمكةأهليتهمط!غي!محمد

النبي-عموالعباسسفيانأبياسلام-لمكةمحاصرته-إليهم

أربعةمنجيشاتجمعلمكةالمجاورةالقبائل-مقدسةأرضمكة

التحالفبقوىيطيحالنبي-المتزايدةالنبيقوىلوقفمقاتلالاف

مسيلمة.يهزمالوليد()بنخالد-()مسيلمةللنبيمنافس-

العهد،ونكثالهدنةبخرقمكةأهلمحمدأتهمحتىعامانيمريكدلم

الانإنه.مكةعلىسيذاليكونمقاتلآلافعشرةمنجيشاليحشدبهذاوتذرع

مسقطوكونهالهاتوقيرهفتحهاعلىعزمهقؤيوممالضعفاءأعداءهوان،قوي

قريشمععقدهاالتيالهدنةفرصةب!وءمحمدانتهزلقد.الكعبةفيهاولأنرأسه

نأاستطاعكماللإسلاموتحويلهم،إليهقريشحلفاءتحويلبمهارةفاستطاع

جيشهحستلقد.لوائهتحتبالانضماممكةفيالرئيسيةالشخصتياتيغرى

بشكلالبعيدةالأطرافتلكإلىوقادهم،مكةنحوسريعاالتقدمعلىالكبير

استسلامكانلقد.دفاعيةمواقفلأنفسهميتخذونكادواماأنهممعمتوقعغير

أبيأماميكنلمالظرولهتهذهفي.الشاملالدماربهالحقوإلآ،لهبديللامكة

يسقمواأنإلآالنبيعموالعباس-وديفلمحمداللدودالعدو-سفيان30"43

هذاعندالأمريتوقفولم.مكةلأهلمهيناموقفاهذاوكان،لفاغمكةمفاتيح

الله.رسولأنهوأفرا،الجديدلسيدهماالنبويةبالدعاوياعترفاأنهمابلالحد

)بنعمرسيفوطأةتحتبالإكراهكانإسلامهماأنهنانفترضأنومحننما

لحيات!ما.إنقاذاإذنأسلمالقد،الوطأةشديدعمروكان،المرفوع(الخطاب

قاسيايكنلم-المعتادفي-إلآأنهودعيا)غازيا(فاتحآكان!روهـرآإنورغم

جظلقد.أهلهاضدمفأكثر)مكة(بلدهصالحضدموتجهاغضبهكالنقد

فاكلأتيتظنونما:النبيفقال،والسماحالعفومنهوطلبواأماسهقريشزصاء
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الملحيننريةاطواب-همؤ5الإسلالميالدينمؤسصووءضةمحمد3؟()

فأنتم"اذهبوا:وسماحةبكرملهمفقال"كريمأخضابنكريم))أخشقالوا؟بكم

تشريفموضعوكانوامضايقةأولإزعاجيتعرضوالميومهاومنالطلقاء((

سيدهاهوالآنأصبحالتنمكةدخولهوعند.ثاقةمحلكانواكمامي!!تو

منبهاممااكعبةاليطهررتقدم،أكثرلاوامرأتينرجالثلاثةبقتلأمرالمطلق

وقام.الجديدلدينهملائمةلتكونوذلكءحمنماوستينئةقلاتعددهابلغأصنام

يأبمقتضاهايدخللادائمةشريعةإقراروتمالحجمناسكبأداءالنبي30"44

)مؤذنبلالاأمرمنتصرامكةالنبيدخلويوم)مكة(المقدسةالمدينةفيكافر

لأولللصلاةالناسليدعوالظهرلصلاةليؤذنالكعبةفوقيعلوأن(الرسول

والتذكيرللصلاةللدعوةالمسلمينطريقةهوالآذانأصبحيومهاومن.مرة

منالمؤذنينأصواتترتفعإذوصرامةبدقةذلكيراعونوالمسلمون،بمواقيتها

.محذدةأوقاتفيمساجدهمماذنفوق

وثكينررازنهوأسصسعتالمجاورةالضبائلإلىمكةفتحأخباروصلتوعندما

الغاصبطردبغرضمقاتلآلافأربعةحواليقوامهاقوةبجمعوغيرهما

محمدفعئنالخطرةقوتهتتنامىأنقبل(والسلامالصلاةعليهالفاغ)المقصود

متاتلألفعشراثنىعنعددهيقللابجيشوخرتخ!مكةعلىمؤقتاحاكماتجولشض

منأميالثلاثةبعدعلىالطائفإلىقي!!لاشيحنينواديفيالعدووواجه

ثقةفامتلأواكبيرةبدرجةبمددامتفوقينأنفسهمالمسلمونوجدوقد.مكة

إلىهذافأدى(كافبشكلالحيطةاتخاذهملعدمأدىمما:)المقصودبالنصر

حتىيائسوتهؤربحماسالمسلصينضدالمتحالفوناندفعالبدايةفي.هزيمتهم

مكةأسوارإلىحتىتراجعقدكلهيكونيكادالمسلمينجيشأن3.،45

أصحابهمنقليلعددجانبهوإلىآبيض3بغايركب!لا!محمدوكان.نفسها

هذهفيالحماسشديدالرسولكانلقد.بجسارةبمكانهماحتفظواالخلصين

منليمنعاهوركايهمادابظبلجامأمسكاقدلهعموابنأعمامهأحدأنحشىالأزمة

إليئاهلضوالناس!!أيئماأيمت":عالبصوتيقولوهووحدهالعدوصفوفاقتحام

،مددكأنرلاللهم:أيضاالنص)في."اللةعبدبنمحمدأنا،اللهرسولىآنا
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صوتالعباسلعمهكانو،ه!ام(لابنيةالنبوالسيرةنصفينجدهلمطوهو

الرايةحولتجميعهمبالتدريجواستطاعالموقينالعسكريستدعيفراح!كير

!رآالنبيوأحرز(:ت)"الوطيسحمى"الآن:وقالبذلكالرسولفسعدةسر!ملا

تحاربملائكةأرسلاللهأنبمعنىاللهمنأتاهعوندونيكنلمهذالكنكاملا

ثقتهمعنراضيايكنلماللهأنالكريمالقرآنآياتمنيظهرأنهمع،هـهـ4

:العدديوتفوقهمكثرتهمبسبببأنفسهما!حمديدة

غنكئمئغنفقئمكترتكئمأغجبتكئمإذخنينؤيؤنم!كثيرةفؤاطنفيالقةنعنركئمنقذ،تي؟

غنئسنيهينتةالقةأنزذئتمبمفذبرينؤثيتمئتمرخب!تبقاالأزفنغقيكئمؤضتاقتلثتيظ

ائكافرينتجزاءؤذبلثكقروااتذينؤغذبئترؤفاثئمخئوذاؤأنزذائفؤبمنينؤغفىرسئوبه

.(25.26:)التوبةنييم

ذإ.معابدهموتدميرالعربرعاياهأوثانتحطيمفيالعامبقيةالنبيوآمضى

اتجاهاتفيالمسلمينقادةمنوغيرهماوخالدآسعدآالرسولأرسلأة.،44

الحربهذهوأدت.القديمةوالخرافاتالوثنيةضدإبادةحربلشنهمختلفة

الذيالباطلتحطيموالىالإسلامإلىالوثنيينمنكثيرينبتحولالعنيفة

الآلهةكلحطمالنبيفسيفالتوحيدبعقيدةيؤمنواأنغريبايكنولم،يعبدونه

.حدآواإليآلأإ

التاسعالعامفيفبدأحقاالعربيةالجزيرةشبهحاكمهوالآنالنبيأصبحلقد

علىهذاوقعفقدكاملامشروعهيتمحتىيعشولم.الشاملفتحيدبزلمحجرة

معاناةرجالهفيهاعاككاالتيتبوكفغزوةلهمهذفقدهذاومع،خلفائهعاتق

لحىالواقعةتبوكعلىالمسلمينباستيلاءانتهتالماءوندرةالحرارةلشذةشديدة

بغلهة!!ح!آخذاللرسه!للمعإفي:لظالمطلبعبد!بالعبا!مر"عن:ما!ححابنفيوردكماالنصر(:؟ت)

:ا!اصسآف1هـأآىر!نيقوا!اللهورسوك.تالصوشديدجصيمااكرءاوت!ال..انبيفاء

همعثيا!اقينصاضاهمعفص!يااصرث!عباليوويا:فضال.شيءعلىيلوونالناسآرشلمالناس!ء،؟آيهاء"ا

")ا!ك!جه(...لبيك!لمبيهك:اجابوشأ:قال(الرضوانبيعة)آصحابةالتضآعحاب
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ا!مينريةامبراطوسس!ؤموالإسلايىالدين!مؤسره!ة!حه!33لا

علىالناجحالانقضاضمنذلكبعدمكنهمماالبيزنطيةالامبهساطوريةدحدو

الأميراناستسلملقد.وأيلة(الجندل)دومةدومةمثل(التبوكلهاالمتاخمةالمناطق

منذوأصبحاالنبيبجيوشمصحوباالآنبداالذيلقدرهما(أيلةوأميردومة)أمير

لقد.بنفسهالنبيقادها()غزوةحملةآخرتلك.لهالجزيةداشعيبينمنالآن

إليهوفودهاوأرسلتالبعيدةالقبائلخشتحتىكبيرةقلادةودعوتهشهرتهازدادت

الغرضلهذاالوفودمنبكثير!ؤمحمدالتقىلقدلهبولائهامعترفةح.،47

.الوفودعامعليهأطلقحتىالعامهذافيأخرىولأغراض

بحجةالحخةهذهفعرفتالرسولأداهحجآخرالعامهذانهايةوشهدت

أنهمكةفيهازارزيارةآخرمنذمدهشبشكلأتباعهقلادةعلىيدلومما.الوداع

مسلم.ألفعشروأربعةبمائة-يقالفيما-الوداعحجةفيمصحوباكان

معهايستطيعلابدرجةبهقاممشروعأيفيورائعابارزاالنبينجاحكانلقد

لمهذالكنتقاوملاقوةذاهمح!اطصمحمدآصبحلقد،مجاراتهومنافسوهمقلدوه

لعلهموأنبياءرسلأنهمادعواآخرونحذوهلقدحذا.لهمنافسينوجودمنيمنع

الآنحتىالمسلمونيسميهالذيمسيلمةظهرلقد.إليهوصلماإلىيصلون

ولعله3ح"!ح*)اليمنفيمهموشخص،حنيفةقبيلةمنوهوالكذابمسيلمة

العامفيعلد!محمدإلىقبيلتهأرسلفوفدامسيلمةرأسلقد.(اليماهمةيقصد

الجديدالدينطبيعةفييتفكرراحعودتهأثناءلكنهإسلامهوأعلنللهجرةالتاسع

فربماالتدبيرأحسنإنأنهفقرر،عظيمحظمنإليهوصلومالمحؤسسهوشخصية

مشروعهوضعفيبدأالتاليالعاموفي،النبؤةبهاءفيض!لكمحمدم!اركةفينجح

لمحمدشريكوأنهاللهأرسلهنبيأيفاهوأنهأعلنلقد.التنفيذسوضع،".(4كه

مكتوباوحيايذيعوراح،وحدهاللهوعبادةالأوثانعبادةلتركالناس!لدعوةرئ"-دق

عدذاإليهيضمأنفيونجح(سبحانهاللهمن)أينفسهالمصدرمنتلقاهأنهزعم

مكانةمنماشيئاأعلىمكانهفينشمهوضعفيبدأوأخيراحنيفةقبيلةهمنكببسا

بشأنصا!يح!همحمدمكاتبةحدإلىوذهببلح!ص(محمدآ)يثصداطدينةنبيئ
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اللهرسولمسيلمة))من:النبيإلىخطابهوهاك.الروحيةمهمتهشي!اركف

الأ!رفيألثسكحتقدفإني؟بعدأما.عليكسلام:اللهرسولحمدإلى

قومقريشولكق،الأرضنصفولقريش،الأرضنصفلناوإن،كم-ـه

حاجتهوعدمموقكهوثباتقدمهبرسوخيشعركانالذيمحمدالكن((ررمتهـرون

محمدمن،الرحيمنمح!!لاالله"بسم:الكلماتبهذهإلآيجبهلممشاركإلى

فإن؟بعدأما.الهدىمن-اتبععلىالسلام،الكذابمسيلمةإلىاللهرسول

القلائلالأش!وخلال"للمتقينوالعاقبة،عبادهمنيشاءمنيورثهاللهالأرض

بدرجطالأتباعجمعفيمسيلمةاستمرالتمردهذابعدطح!محمدشهاعاالتي

الأوامروصدرت،تتدهورالصحيةحالتهكانتالذيكل!محمداالنبيأقلقت

)المقصودالمناوئةالنحلةلقمعاللهسيفالوليد()بنخالدبقيادةحملةبإعداد

بينالمعركةبنتيجةالموتفراشعلىوهوالنبيتنبأوقد،(مسيلمةدعوة

.ذةال!علىتجاسرواومنالمؤمنينالمسلمين

أتباعه،منآلافوعشرةنفسهمسيلمةقتلإذمنتصرأخالدجيشوعاد

صدرالدينإلىعادواماوسرعانضالينكانواأنهمأتباعهمنبقيمنواقتنع

منعليهكانواماعلىدليلخيرهوالفاتحينسيوفبريقوكان،المحمدي

حرسكاتهملكننفسهالادعاءاتا.اذعواآخروننمتمردوهناكوكان.ضلال

فينفسهابالطريقةقمعهاتموقد.مسيلمةكحركةمهمةنتائجلهاش!يلم

لأولى.اردتهممراحل
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أ،أيهم،!*4!33*ح1.13لأ!لهم!*!*،)ح4*!س3ح7(ء4!4!*49.

،،لأ\4!،يه!ح3لأظح!"73!ملع*"ع!س4!م*ء!ص!ط4"!!لماهلأ

4!؟،!\735*!!س!ل؟،،!س*أس!!ة!هم3لى،(!!س"35"طع".،،كلأ9

ع*ه5!مل!ل*أ!اصأع!*جح3ء3ة،3ه!مآه"3طذ*!*!*.،،،،*ه*

34!اا،!ء2!سا!*4،اح*ة"كذ*،،،3!لال!(4!سلاه*س!*ع!3*ه

إه!أ(أج3ح3)3آهلو"4!*!!هل4.،،ص!كا30*!سذأل"لو!*ح

43جمز،3(31،*!س23!س!س.،،334!س63؟!س3!س(4!ص*!س!لك2ه+أ،،ح!ح(

لو*،*"ا!ص3(ح!ل،!*491+!سح3آه4ه*8امل!م!*!؟أ!ث3!مم"ع*!مه

!،أ)اخ8*!!!س!ل،همم.+ص!4!ه4ذ3!س*،+س!44.ء(!لهال!ذح7،

آه12!"أح44!س4+ل1667مي!ىلغ4ة،+3!أ"3!*ص!"ثا،ى!6!2

4ع3\\،445))ح33،:3ة3ححآهك!ا*هم4*!ع*!م*!*4،"ء

"ه*ع*،*ل!ثائة6ا!!س53!ل!سأك!س4!مس!كادايص!*ح4!ص4.4ج"35"

!سح!ص،(!ص(5،1يق"،3ء!مه،1،ح3!!4!مه!مذ!س43عح344!للاح4

!*أل3أ*،!ةلألماأ3.5"،("حه*3كل!ج3!2ح"5ة!أ!(!،ء!حول!*ص!

؟0(4حلما،3"03!س3آه4،!!أ)له!3.*رة"4خ!،(ء8.3

حاثه!!هل!علملظلناآم4!س4آةأي،م!6مه!ة؟ةا!ذ+،كل!4!ةعء3"
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المملحبكأ!يةوطا"بهلا"مةشمالإسا،يىالد"مؤسى-!بماهمحمد34

"!4آطع"8!*"!آ!يلى6،ئ*4

ع8!!أأ!63كرء"لعآح!*!،4آثه*5لو*ألص!*حةاس!3403ا!مل4

4!3ع،95!آ4ة5،3ءآ!قأ!4ج4له!ةكلح!ح53ذآهله!4!ص3،ء4

يةم0.7*44!س4!!ك3،"!4ةخ4آ4له!!عه"4!ص"*ص!!أ!س3!س4

!*ححولد8(3ةلو!"4،عط"3لس!كأس!لى،أفىأ!!4ة3!س3ة!س836ء

آ"لاء*ءكل!ح،ا!أعمر،مهأ!4!صأهل!هلث!اع!(،*هء*ء"24"*ه

،4ح*!س!س4ء!س*)،(4!سأ؟هحع5"5"3!7ع23ه3حط(439(
4ة*!صلا!لىح4،3ع*هم!"ولآ51(وللهأ"ةهول."!ط!!صلها3(0*4!!ا

علأي!!*!،ذ!ةهول0317لأ!ح73ع4ة*!،40!*!ل+!س4!*فأ!ل"حلا

فى8ح9"هول"!لهأ!4كلأ!(4،0هم!!3له!3ح*!مز!43!ص3ة!3،ث!كل!3

ا!ك!م!أ)ح4وليمعيركل.*،3المام!ة7ذ*!(4ع!ع59!ا*5("يع5،

،طع40لماكاءم"3+7*ح2!ح5،*44!سأ6"ساو3!س،!25،-4!!ذ

"95لها!ج3.

+4*ح44حأ"!س16ذبمهآ4!سيه*!املع3!أمي*ك!حعول

حءس!43ح،اكلا4!س4!ذح*3!اه!ا!كأ؟3!اةكهس!8آ!ط3!اك39مأ!!ممن*"

2ء"،3"لمأتكاء3ء4!*ة،!*4ه"4!سحم4.3ثكا3اذكلأ7،!ا*ص!33!!سلى!

مي!س!*4*ثاهآ*!ءآكا!5لماآ3هلما3(40ول3*د4*!)آ،6+ة44

44ح4!3ة*عطآه!ص3لا34ة*!،4!8أ34آ3!60،5حآ!لةح4ذ3لى!*-

!!صلماء33ءهلو3!س43!4!(يأ!ة،!!سل(هكلأول!يهع35+(كاع!مأ!صة!4،.

يلألأ4!*!"!ص4،!0،2ة)8آة*!!(!س*359ثكا33!ء7!س3ول35،)آ

،4!هل،3،له!ةح3"ثه!ح4لحآلما"4،،ةكث!+*!!.*7ه!مول5أ!س33

(4!أ،أ!يك7،س!ي(40!مل3!،!4+ة،*س!لمأ*كثه!لأس!لأ4ع*س!ح*!كولذ

7443!،أ!س7آهلاأ*هآ*ذعلهأ4كاله!!سلمأ*ع3م3ء*ول5!سح!،*ه

84!ص63!!ك،ه"375بم+4!هلول03،!س!هث3.3ح؟*ةس!(4!ص!-

5اع3!هل3!*ء333،امس!"لماك!ه3أ53لهأ*ةه"سةم!ءس!+!،5*حكا*لما*25

"ةهاة3!س!لدأةكك!4!ء3!هل4"*لماكهلالمايم3!س5،"54*س!!سهم!52*ذ،+ء(ح
ينلأ"44ءولأألء!س(04*!ك!ص3!س3ول4،*ذلح(1ةح33*ذ*."*

،!له!ة33"ح!!سه"،وللهأ!ص،ع(4هم!!سه*عآل!س3!يأ!س!"!هل34ح4قيلماه*

له!طلأ4(ة*\،لما2!،نمةح!3لو!سط4!س3"ح3!!ح*!،هاث3،"4!أي44ح7

مولح*!م!3،3له!4!م674حاهد3،*3لأ5ذ!ع،له!4أ*!لاول52ألهأ8!س*

س!كاهم!3!سع!!أ(ثعاك!يط"5آ!أ!سا!ك!6ا3آه،لآححءحةفطله!اس!بم،لأل"ه

!!*،لوع53!ه!لما*م!م04**2!كأ6"!أ5*"اح6\3ة()مثء2!س67آء

4ذ3آىف"!4،(آاما!!ا5للأ!ص333،ا!"3!فأ،ا،حلاهأك!ال!*كلافىم،)ذثة!سلى
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+،ؤ7كأالثالثا!صا

ط+!ت"ه8"***!لأ!،أ88كأ"45،

كينبماأ4*وله!ز!*43جول4\7!3أ!،3!340ول3،*!فلأ(ي3ة9!ة

ءم،4ح4*م!،!أحة"4ءآ(ة67!3لأ7*!اسهم3ح!م،!ط!أء*!

ء12،ذ9!ل*!ساع3!*4!!س5ول3،*،أ!7ذولء4اء024!8+

اك،*"!ملا!ص!*ل3(ذ33،ة،،هـ37مص!*ةت!43ثهم،4م35*3ب!*ذ"حاخ"ع

س!"آء،!م!ولذ5آ4!س*ة43!ء!ج(4!مه8)ص!ح،آ7لأ.0،8كاث!*3!س-

8!ث3ع!،،،ط!ص*م!اح5*نةل،،"!م!ي4!مه!*ه.5،!64!،ا!4!

8!*آ4!ص!"59عام52(47"ثا!-5،ولع*43!لهةلام!3لهاذ*.
44!س،،(ة!2!3.3040ع*404"*"43!اهل!سحه*318كعن!

لا*!سا!م!كاكا!ة،"0440كر3ع33!صل!3(!صفىه"*!*"يذهله!،

*ج!س3أس"*!عثالهأعله!30*لهألما3آ3ع*!م4آء4"!،،آ!!3،*!مها،لأيهم!4

؟4!م43ة*!،3"ههكأ،حة44!كأ!أ!،لحه173!،ا"!هل244!س*

!!!ال43*لماه*!م4ع44017*!ل!3لا34ز*ه"4ث!حذ،4!مه"3-ه

94،له!علأه3!ص37"*!4(ذ!3+حاعلها3!س،،له!4؟ولحط!ولم3!!حع
3!ك!36!1،،*4،،،لس!اخ433كطلماحط!ةث!1*!س!ثك!كة!هلو3؟!!س3!*ط3

هم(4!سول"5!حا3+*لح!ءاهل!ة3.33،!4!*!،1أ33حول5ح!م4!م4

ذ،!06!+كلا*ة!+ح5*،)!صعم3ةحلأ037،ثال!5لما!!*ه،م!3!"-

!ح!33آ35!(4!ص*هكأ،*ث!ش"40،"((4!ص3غ!صذح3،!33ة3"م

!*ح!م82!*!حا!3.+4!ك7؟لكاذ*!؟\3!7!ح.(4!س5.33م.-حا

3(!*!م!"!3!*!3ط02(4!س.!"7ص!ولة!ن3!،ح!3ول3ح!3*ذ!!!

"4!سول03،!م*3"2ه3س!ثا"أة53حس!كهـ3ع!*"ولس!!سه*54!س*!س!مه*ذ

آ4ةع33لما9!ص3ذ53س!كاهملها!730،،"ه*4!م4ياهى!33ة3!ع4

ولهك!،ثولة!*7!س1،!+!م!ص*!،!م3،!*4!!3ةلأ3لوا!3،7!((4!

الهأ(!6!س"آآهآول!س*ة.!74!س،"7!صأعح!!ح704لما33له!ك!،ح!ك!ل!

لأ80"3!ه!،،ولةهم!ول4ج6،3ثا(مأذ1!ك!3*5*!**ع533!4*"*ية

2!*!سلو*أك5،لحءلأز(4ع!ك!3!ل34!س!ص*!س4(60!هل!ل55*!335"

ولةذ5لما3"3ح!مة!أأ!!.أمههم!4أ!4!هل:44*ع4آل7حهمأس!33علام!*4

لماآ3*لماهء،3او!!سط3*س!مآ!3"*34ى304ع*!هل40"*فلى9

3!يول3ةآ3ول!5*4ةج!ء30اله!!ص4!ل!لم!59ول"4له!2!ة!4،لملاآ!*4.

،30033مه!*!حأ36*4حة47!3!"*،،.مهول
"4!3!هل*!ة*،*:"!3!لآءأ!4ممععك!33"+33له!*هم!ح!م

!ا!س*5،!عك4ءطأآ4!مه(!مه*)"أ!5!*دذاءاس!3هم(-4!مه3لما6ذ(يس!

**53!"ح"..كلا

"
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؟3ئج
المسلمين!يةاهـا!لوومؤسىمي3الإساالد!تمؤص!ثسحمد

،46ط+*"ه*ه*!!ث؟!ث**.

!*!3.63هث!ةث3!أح4،ول!4يأه3*س!4ه!حأةآ3،!ءولح

س!*ح"!ورأء(آ!ذطح.4!39!(3ص4!مه4له"ذ*ث!7*ةذيأس!س!3"343ول3ه*ح*

"4ط!كص!كاحله!لا*ءح934ء7ة!!صع3ط("كه!53ىل!33(60+!!ح3!"*3

23ح*آية"ءمذص+ه!!!"*3نم44ح"لله!،3آه!إيأح3!اصأةغ،+م3*-

ةآعح".!ء،4"18ذ34هذكاول3+3!4!مه63!3ح،56!ل*!مم4"آدأ4
(طح58!*"حة5*25يهلا!*7ةد51!،!3د،!33ث!هم!ا531!كة،4

(4!م4ع3*!ي!مهول"2"4ع،،،9!ل6!7!،ف!ذح3،،0آ"طح*ة

!ه"ا!ئع!*4ذله!3*083!3!!!!سي4!!هل8ط!س73لى،لههط
!ء+!ص!4ف"(ح4أهل!ث!س40ي،**!ص-52"ط!مه4شةم!ولاهل*ذ+،

!ط!م*"4ح4ع3(30!!لني4!له!3مه!د4!د!"03،،!س.لاءطح*8

ه!ء،،!043"لم!6ه*!س.

س!ط+"35طغعم!*ذك!!ط)!56!ك6!س!سه*ح*ة!م!!س(هم!ث!(3"ه

*ع3حذ!م*آه،!ذلأ*3!4علأع،ول!!*آ"4!م*ة*،!3!س!7ء!ع

طسأع+دس!ذ3ول(ه*(!مذ!ح!مآ4!هل!سء*98آ!!كأمآء3.!ذس

نةعث!ذ،"*هيح!ء(7،،ول2"ص!*فا.،5!34!(طد94!لك3،!ه!ة

!4!!صطكهم!"س!"ولس!س!*ح674ذفي33حول!ص!س33033ذ(*كاطع"!ص!

(ح*!4ول9!هة!ل،!،،ولء3!54،ةكه!لهأه*4ذ*!(4!م"*س!ع4ب!هذ.،ة

"!3ههل*4!س3ولص!ط!لهأ*ة،4!صم!!ح،)آهلأ4ح3**!ه!ع4،3*ل!ة

!طل!3!س!5حذ(!ك52*!!(!ص33*اكهن!هل!سأ!ص44!صك*!م*-"5ءأ*034

!هل6(51ع3!6،هم!35"لم!3حاكه!،عك!(4!3ولييع!س4!ص4*ذ04(-*ذ!

ا!!ء033!33"5،!52+لهاكا!ة،له!3لأولهوله"4!هلح*هولثمع29ء

!م!!هلى3!لع!ا6ح*9"3!،آ35*4!ال!ولح5!محط!ه!!4!ص!-ه(حة+

ثاه*45ج5لمالهما*حي5ءذل!له!!(*03ولح338!لهأ3ءلأةذ!س802*!لو-

"*!لو4"3،!."ا!!سذس!س!حة*3793ذ!صا4ح4(0،4!ص!!م!"

7!لهقنكا+!س4*8"كا!*ح!ص4(0!!سح"يه!ء!لأول"ط!يهع!!03مم

؟!عحة905(0"6!ك4!سمم!ك!!33"!!س3حثث!3!هللمهله!3س!ول4،ول!3!ل!ث!3

"!هل7هم!4!ص*ح!سهآ3(ط!س*1،35!ص4+*5*!طة3،5لأذول"!3ةله!6.

"4آ3كحة"84!س133لهأع*"!هل4*ءذ(ذوله"4ة3!.س!طيأ-ءآع

44!س!6*!س88(2ه3!ج4حة"ع33ه*."4حآ!)م!ولآهذط9063!!ص3

4ى4*56!لأ!سجه!هثح3ء،*س!3*س!ذ7.حول!4ذ!ه!"05"لو!ع،(4ء(

فة3أ!!لوأ!"3!اك!صله!كث!33!مه!63!س4حة15ولق!6*"35،!أهذ+*49!سئ"

!4!صن"ندس!5333،!ص3،ءأيح*!ل!س4403سا(4!هل7اهالد!(دذ*ال
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333!ثالثالثا!صك

"لهه!+!!*5+!"،ولى*.،47

حإ+همنماس!!25(*س!!4آ4ذع34ه+3!!مهل*لاالا!م32."4ح

ح*ثا*ولء3لأ63*هذلهأ!(ول"س!443حة4(!لاه281ة3!*40(4!س*

!تا"30ع3،"*!ة!لع4لما،ه*ول04!**!ص4(4آ3لأمم!!*؟ا!"
حلماولبماكه4مى(هح3،)"ة،،"4!هل3+ح*3332!كابى"،،.كاص!ذ

!طكأأي03حهم(4ة3!ت3!س!**كد4ة3آاط!نةط!س!كا7؟4ح

!+5ء*"ح4،3،كه!مأ9*!اذ!!!ءلأول!صح3،ء5!،،!4،م*ه*

مذ9!كلاس!ثا(4!س،(كه!،8،ينه!4!س!ةإ!71!ه!ال!حمهح،!كلأ4"يذ

"ةه".،،!*ذل!الء!م"4حال*!!هلذ*!م!3ءع*ح*ذآه4آ3-،هم

حكثلأه،333،*ح!ص4ع،!5لأ*ة3ة(حلس!ول3لاح*!ألعكاعولهم4

335،لولأ4عم!يأ44ء(*ه"4"33!ححه*ءةعطة33!ذ4؟ء

4!*حكاع*عغج!ه*"!ث!س4كا7*هع4*ل!طحملا4ء*4-*ولهم

(ح!ص*(ط5ول!!*4ول30،!يه!6!

3!ة!،3لماحح!س33*ذ3،تء(*س!!س*3،93!م!،ص!*ء4لما!م3
54ج!ا،2ه3م4ذ*ذ(!،ء33!*43"*!ا3.يلأ!ال!هث*ج4

أ!لء*ء6!ك!اح!سه*!!ص"ه!"56\ء!س3،ولآ(650له!حلا3آ5(ح!لأكا

253ح،س!لها!ا4*5،!ف55ح*!،!س!س4"60ح"35لوا!،!سةاك!كح،)*-

.وله،آة(ص!2ذن3*كلم9،60+لأ*د!ح!لالأ53*ولة"!"4!مهة!-

ح3!س4لأطح3لاج؟!س3آء3*!ء05،اع4*لا9ال!8945!هل،!*4لأ4!هل

كا3امل،"!*أ!.3س!جس!ول33كثلا41غ44لا4ال((!مه*4!ع4ة*،!!لا!ء

4ذ!ث((5هله!4!35آه(4!هل4304الألا!م*ح3*033!!*ةح*لاك!ل!لا
(ا!!س*3!س،!ك!س3(0+5*لااة+ةس!له!ذ!4ه!ح،اذ!آسأ3!*440"

ث"*"ه*."4ع3عة7(ة25!سثي!"،الا4،ه*،آ4غ7حملاهمح،!!لاب3ع4

"2لأ3ه6!لىذ+3اع2!كاأء6\3-أل3ء94!س!هلحة(4ح.9ح330*ملا

الأ03حةا!*ال،ح3،،ع4(840ذ43+633ص!لأأ"3ه11ح،ك!ه33مء

ثء،ك!أ،،،لهأ4!صا7*ة*ول53ل!س!!!هثال،،،!4ح3ح*ح4**!هل!ةم"!!

4ش6!سمه8ء*،!ح!ذم!ةل*لا!ا!عةح*ة*!3*ج"ه*!!ح*ذس!ط(

يح!لمةء!53533ألح!س!ه!ح*.+4ذ5!ه!+*لاس!44ح4+*ح*-

كايح!كمة،*له!5كا7!ة3(3"أل!م"5*ء4!+*!س4،*ذ؟4!*ذ*!هل4

*ءس!23ء،4!س،!*تهس!ثو!*!ل(\*ج!!352!س33ع34ة)+3ع،2!

ولهاخ*حذلأ!(أد*ل!!ة3*!س(813**ء4!س،9*ه!ل!س!"فىه!(4!س

لم!أ!*3حءمم(4!ص*!س6لالأ)ءة:ةاس!ح!3*!آ45ح.*ص!!أس!!م!!4!*4

**آحلاهمح3آءذ33!!!لماءآ.آي"4عكه*نهأأأع!ةلماه33!للايح*!".ة*ه
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الملمينية1أ!براعله-ء30يل*ا!!ل؟االدفيمؤسس!تشدحم!!ل4

ر48!)سلاله!ه!8،*هط*ل\(5*.

هح!سلو3ال!94آ04ذ*،"4،لا33!لا!اظامل!ح!ملا*ال*أل!!س*!هل*"حط

!ذ!34،4!3عأشآ4!ن75"آ*لماهي*لأ*طا(4ع!الأحلاهأء
لى!لأة*ذثحكع!3هذ*ذء*4!3شا348كلاام!7،*ة(11!حول3!له!!

،3*س!لألأح*ءع(لاآ4ة33ءله!سدأس!*ةص!س!ئةآلمه.*هة+له!

؟لأ!*عءلما؟م4*آ45اء03\7كسة!،935لأأ!سلهأ5!مولمماء2ى40،

!حا،لألمة4لهةله!ح؟حه!ة35ة*ه63ذ!س!4،!*لاث!هح4(ء3-ح

ح!"4!نكا*لا*230*ذ40،38+33045"س!""ةلأا4ه!ح(4!ص

ح*ول4ءى+!ثلا53ح57ح3!9ح4نكا3*ء4!س،30ي،03ح"3

كمة4ءة،لأ*"5طكك!يألهأشح*3!مه7لمع!!مذهول3،طة!س(43*53!!،

"3(عح*4ح4(40*لاله!ا!5ع،"4!ص3آ7!سل*ءحلا2طم!مة*أ!له!

3س!كللاهح.يملا!!لأن3لهاي!سحح4!س4"1،!!ةلأةول!!!سه*3ة4ح-ع

!6،!مه9لا3"،3آ35،ألألس!لا)،آ3!اة!سآه،ثكاآذخوله+4!مه!أ!15*!ان4

لأوللا!س!آ5ع"!جم)آة*3ح،آ.3(،!أثهلا53!س*ح33،احلالما95*+،ع63!س،

4،ةلأ\(4!س!3094!م،ءمول،لاحالح!*4*ع!ص،ألنلأآ*ك!30لاآ7

كط(هء35"03ح(ءول،ثه!لاطءول!ص4!!!ال!أمه*ذع3؟اخة*ذذلاا3

)فىذ"3لمالم!3ءلهه!!س**شا7.*ة3،!سلهأ!!ص3ح5*!ه!!س*ي!س4!لأول3:

8،ج35*يلأص.،!*لأأذس!30"4!س3ع03!ا!سمءى04،أ!5ول5-

4!ه!!ه!!س44.4!س!ل903آ،!مهآهى04."ها!سآ!4!مه!ء!.آ"أ

6!ص4!أ3ثه!*ةهم!"ألال4!اآآ"،ذلأا.ع،،"لما!،آ(ع،!2يأع3،

2!س،س!*ة!3+أذلااأس!آ،300،ا+5ح3،الثة4اة34!س،اآ30م!*14)"

*!ص!س4آء!**630ح"!"،له!4ذح!*!س4.04آ!سولل!3وللاا*ة5،آا!ك14هم!

آه)156ألة*!الح!س!أ6:7،كأ35*ألول*ثلأ!40غ!ل8"ا"!صء"03"5

همى04،(0،لأ!+اةس!30،/4(4!مذلإةأ.لاا"حح!3!آذ3

وو4:4،3!ص!ذ7"أمحهم!ث!،ح!هلا!3.،هآحلاا*ذ3لا"لأآذ5!سلو"الآ5

حول43ة"4ني3،*لأ+س!3لأ4(س!فى!س!،"!43ز!*ىل،األ!س4!"2لا

ة33!لها34*اأآلأهماح،8ل(4ء!كهم!لأإلأ56ن!+س!آ4"*.،،*،،3!كلة

14!مه3!ك67أ*ه*أآغ(4!أمه8،04ال*)ىف"حلا*ة!س4!آ!حلاعآ)""3

!لا!س*5،دأ،يلأ30!سأذلأ!حم!!سه*!أ*ةلماع!ل،ءلا،(4!م63"ا51ح،(ه!3ة،آ

!3ءامللو!،أل*46!سح3،ع!هلا!أهل،!سلو!،4.302ء3*أ4!ارأ!ك،

كمةآ5ه!سيك3ولهةآ*ص!3ح!ه!!سءأأل*ذ!سامسألك(هم4!س9ذلأأتيى،لحأع

*356لأأكإل!ةلاأل!حأطكلأل!"،"،!ل5ملا،4حس!حبمعم5،03"ثاةا،5-

لأل!3!.ولولع*4"ع*امل"ه*س!أ،لأالما3آإم!!سآ،*؟يهلا*هس!ذي
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السالثثا!سصا!

ط8!!3ءول+هلو*"8!هل.ولفهـ"9

لة3ج،إ،،آ4ج3\7034آه3*5،ل،،6*!ك!3ء34ع3!س4ملماه(ه

3لو"3!س33"4!س3ة22غ،،3ع!ص،م!!سا،ثعكااإس!7آ4!سلها؟غ3*لماهة

+حء3"اح،ء)!4لأ4!م6حس!ا،اةآ\36ح(إ*ءأم!*أ:+!!،ةآهال!ه"

ل!ص!ثه!*34"ة-4ة3،85،س!*ه*آهأحلىة3ة!،،+،ك!ة*36!م3!س-

لمالاح*"أ3!ذ!س!،،،ذة،\!ع"45مذ5اس!!م!مثأمحس!3"أاا!3ء2مم4ح*ص!:+:-س!

*ح*،-!اح("!س!ص*)!ة3م!ذ؟!ولم،ثلأ95،!سثهلا3*ء4(4!م3!ص4!"

3"ن!!!30؟!!هلح5.

"!ث33*ء!"م33"،ح!3ع(لو3*!ص47لماهفىءلهأحذ3.ق8-

3ع*!اة!)ةة*9اع3آ"م!4مج،"أ!الاهآ3ولءلآهأطغهآ1151إلله!3كه

؟!ك!ص3!،ح"معلثه4*هأ!!!ص45،س!ز"4اةح(4ح*ع5،-!هي

7،*!صح4كالا(4ع3طة!حن!ج*ذ4مم!،،حع"2لم!آنا،ا!أهم!8+!هل!ا!ئ*لهة،ع4

م35!ول(343"*0243!الأ!سحه*4*!ك3033.يحلاء*س!3!م4طدأ3"س!

ح3353!ك،ةك)!4)أس!43ع(ة!س"7ا!!5أعذ*أل5؟ا85أل.03ه!هثهم"(4!

ول5!!)"6*ع4ول!!س!أول،.ح3.4!س!ك!س.آ!،ه!أ!!س3ذول5ول3!ع!س*(3

023ذ*"ا!3.3!س،!س*ح!س3،(لالأآه!ذ*53حه*3!س،عس!*ص!ول4

!ح3!م!س3!لمكأ"!س!ي!،"ط!م"!لو!م3ألو(4!صلأم!3،73دأ7!!عح95،

44حكلؤ4!س3!س3؟ءةول.

!لأ*
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علثنلالدابغالفول

دينه-اعتنقتالتيالبلادأهم-راسخابملهتج!محمددينأصبح

آخر-حياتهنهايةباقترابإحساسه-شريعتهعلىالسمآثار

خبرفيالمسلمينتشكك-وموتهالأخيرمرضه-لاتباعهعظاته

حكايةكذب-المدينةفييدفنالنبي-الفتنةينهيبكرأبو-موته

.الهواءفيتابوتهتعلق

مؤثا،راسخامحمددينفيهاأصبحمرحلةإلىالآنوصلنالقد-ح%،50.

في-قريشوهزيمةمكةفتحكانلقد(للإزالةقابلغيرأنه)بمعنىدائمبشكل

قبائلعدةأنومع،العربيةالجزيرةشبهأنحاءبقيةإخضاعإلىإشارة-الحقيقة

مكةفتحوبين.النهايةفيخضعتأنهاإلآالنبيجيوشلفترةقاومتصغيرة

بلادأوثانحطمالوجيزةالسنواتهذهوفي.سنواتثلاثمنأكثرالنبيوموت

وأصبح،والفارسيةالبيزنطية؟الامبراطوريتينحدودإلىفتوحاتهومذالعرب

مملكتينالأوقاتمنوقتفيكانتااللتينالامبراطوريتينلهاتينمرعبااسمه

وهزهمياالبيزنطيةاطويةللامب!النظاميةالجيوشضدجيوشهجربلقد.مهيبتين

دفعةوأعطىالآنعرشهترسخلقد.مؤتهفي()استشهاديةانتحارلةمواجهةفي

الأرضية.الكرةمنكبيرجزءفتحمنومكنتهمالغزوعلىحثتهمالعربيةللقبائل

البيزنطيةوالامبراطوريةوفارسبالهندالمنتصرةجيوشهمفازتلقدا".85،

حقيقة--نفسهمحمديعشولم.وأسبانياالبربروبلادومصرالصغرىوآسيا

هذهعهانتجالتيالقافلةقيادةبدأهوالذيلكنهالعظيمةالفتوحهذه!رى

وبعفرالعربيةالجزيرةشبهكلإلبهضمقدكانسوتهفقبل،الواسعةا!ميوة

دينه.شيوأدخلهاآسياأجزاء
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المسلص3يةاسب!اطورمؤسروالإهملاميين!ا!"ؤم!ةمحمدلأدك

/3الهجرمنالعاشر)العامعمرسهمنوالستينالثالثالعامبلغلقدوالآن

فيكمنتأنبعدهمحسوسبشككتبدو،وبدأتالمميتةالسمآثارظهرت(م632

فيحياتهأنوبدا.يومبعديوماتتدهورصحتهبدأتلقد.طويلةمدةأوردته

ينتظركانأنهويقالمذةمنذأجلهابلاقتممدركاكانولقد.للزوالسريعاطريقها

تبأعهليباركالمسجدإلىيحملبأنأمرأيامبثلاثةموتهفقبل،هم!يمانبثباتتاطو

منماتلمنيدعوفراحالمنبرارتقاءعلىأصحابهوساعده،ويعظهملهمويدعو

لقد.الكريمالقرآنوصايافينجدهاقلماوالتووةللتواضعنموذجاوقدمأصحابه

فلينتقمظهريهوفها،حقبغيرمنكمأحدظهرجلدتقدكنتإنمعناهماذكر

أمامالآنفليذكرنيالمسلمينمنلأحدأسأتقدكنتوإن،مني!."52

فقال،ديونيلسداديكفيأملكهالذيالقليلإنشيئأ؟أحدأسلبتهل.الناس

عططهخصمحمدفسمعهفضيةدراهمبثلاثةليمدينفأنتنعمالجمعبينمنواحد

اليومهذاوفي()ب؟الحسابيومفيوليسالدنيافيبهذالمطالبتهوشكرهدينهوفاهو

توجيهاتوأصدرجاريةعشرةوإحدىرجلاعشرسبعةوكانوا،عبيدهأعتق

يعينولم.عمحابتهمنبكىمنروعمنوهذايقتربموتهإنقائلاجنازتهب!أن

حافةمنتقتربكادتالتيالمشاداتلمنعفعلولو،يخلفهمن-بالاسم-

حكمأنورغم(()تنر.ت؟ة)السرسريةالمسلمينامبراطوريةوفيالوليددينهفيالصدام

الحمىعخلتلقد.عاميناستمرتمعاناةبعدبموتهانتهىقدالمباشرهي!اضهمحمد

لقد.أتباعهأمرفيبح!صمةللتدبىسلهداعيةالحمىهذهوكانت،بمماتهال!ديدة

كحوماوردوانماهثسامابنسيرةفيالمناسبةهذهفيالنبيبخطبةيتعلقفيماهذاد!يلم

استغفصوأحدأصحابعلىفصقى،المخبرعلىس!لجحتىرأسهعاصباالنبيخرج":آت

...اللهعندماشاختارعندهماوبينالدنيابيناللهخيرةاللهعبادمنعبداإن:قالثم..انهم

ثموإممانواخاءصحبةلكنوخليلابكرأبالإنخذتخليلاالعبادمنمتخذاكنتلوواني

قلتملئدإمارتهفيقلتملأنفلعمريمما،أسامةبعثانافذواالناسأيهما...عندهبيننااللهيجمع

بالأنصارأوصيكمالميهاجرينمعشريا...لا،مارةلخليقانهو،قبلهمنأبيهإمارةفي

.()المترجم4ء-4ءصص!ء،ما!ححابن"...ا!!

كحذانيحبرلاالعربلكن،العربعلى(العرب)غيرالأجانبالكتالبطأطلقاسما!صاس!وو(

.(لف)المة.لاسما
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345!ثا!ابعاا!محماوو

للمسلمينيحتبوورقاقلماشديدةحمىنوبةمنأفاقأنبعدمرةذات!ب

خشيةاطلباتلبيةرفض(الخطاب)بنعمرلكنفيهيوجههم!ابا

كانفقدحالأيةوعلى.(ة:)القرآنيخالفماالمحتضرالنبييمليأن3.،53

نشبثمومن.كتابالهماالنبييكتب!نفيال!ديدةرغبتهمعنعبروامن!اك

النبييكتبلم.ةقئ،الاغيرلجلبتهملتوبيخهماضطرأنهحتىالنبيغرفةفينزاغ

حجرفيالنبيومات.بموتهالوحيلانقطاعأتباعهمنكثيرونوحزنكتمابا

تغيرتالتيسحنقبقلقوتأملتركبتهاعلىرأسهوأسندتعائشةالإنيرةجتهزو

المرضكان.بهينطةولمالآخرالسمعتصبخوراحت(آثارالموتعليهابدت)أي

دائمايقولكانفيماسببهوكان،شديدةبآلاممصحوبايعاودهعليهقضىالذي

بشرلأمقالوقد.خيبرفيتناولهاالتي(المسمومة)المقصودالمميتةالوجبةهو

وجدتالأوانهذاإن،بشرأم)ياجوارهإلىجالسوهونفسهللسببماتالذي

مع:)النصر(أخيكمعأكلتالتيلأكلةامن()عروقيأبهري(تة.)تةةانقطاعفيه

نأحولهلمنيحتضروهوالنبيذكروقد(أخيكمعهشامابنسيرةوفي،ابنك

بيدهالماءفأراق"الأعلىالرفيق"بل:قائلالهفأذنروحهأخذفيأستأذنهالملك

النبيبيتالأسىوعم.روحهفاضتماوسرعانوجههعلىالواهنة3.،5و

وفاتهفيأصحابهبعضوتشكك.مضطربةآسيةحزينةالمنورةالمدينةوأصبحت

مثلهوبليمتلمإنه."اللهإلىوواسطتناوشفيعناشاهدنايموتكيف"

ورفع"للمسلمينسيعودماسرعانومقدسةغشيةاللهتغشاهقدوعيسىموسى

أباأنإلأ.ماتقدمحيداإنيقولونالذينالكفرةرآسبقطعمهدداسيفهعمر

قرآنيا:نصابترديدهالفتنةعلىقضىالمعتدلبحر

الله،رسولعندمنالناسعلىطالبأبيئبنعلييومثذ"خرج:هشاملابنالنبويةابسةئي("؟:

فئال،بارئاللهابحمدمحمدأصبح:قال+ثص*؟اللهرسولأصبحكيفالحسنأبايا:لهففال

المطلب،عبدبفيئوجوهفيأعرفهكنتكمااللهرسولوجهفيالموتعرفتلقدالعباس

بئكآوص!أ!!ناهناصفيكانإنصهـشناهفيناالأصهذاكانفإن:عتناللهرسولإلىبنافانطاكأ

.72عس!كاجص3بعدآحدتيناهيؤلامنعناهلثنوالله،آفعللاواللهإني:عليلهتصال،الناش

.(أ)اكس

.(المشرجم)300صرر،وجص،حعشامابنشيالنصموو(:؟:تنرة
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34،6
المسروريةامبراطو!ؤسسروالإسلايىالدىتسؤسس"ىهمحمد

أغقابكتمغلىانكفبتمقتلأوقاتأفإنالرشئلقثل!منخفتقدرسواإلأمحقدؤفالأكا"

.(144:عمرانإآلقلا-ال!ثتابمرينالفةؤشيجزيدثنيئاالقةيفئرقفنغقيهغنئينقببومن

مهوبمتختعبفونربكئممجنذائقيافةيؤتمإئكئمئتمبمقيتونؤإتفمفيثإئلثلم!

.(3)،30:رم!لأ)

أنفاسهآخرفيهالفظالتينفسهاالغرفةفي()المنؤرةالمدينةفيالنبيودفن

الحليفتلك،معماريةحقيأيةدونفيهدفنالذيالبسيطقبرههيفكانت

موضعلكنطويلزمنمنذنفسهالمنزلخربلقد.قبرهفوقذلكبعدأقيمت

بتوقيريحظىولازال،فيهامشكوكبخرافاتمرتبطالايزالالنبيدفن.-!ة-،55

ليسحديديتابوتفيالهواءفيمعلقارفاتهوجودفحكايةالمسلمينمنشديد

أيضاهوإنماالمدينةفيوليمسمكةفيتابوتهأنحكايةوكذلك.تافهاتلفيقاإلأ

رواياتمنونعلم،المنورةالمدينةفيقبرهيزورونالحجاجنيي،امف،تافهتلفيق

.الأرضسطحعنمرتفعغيربسيطبناءمنقبرهأنوالمدينةبمكةالثقاتالرخالة
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عرالرابعا!صل

.****!*ء**5+"ط

347

150

ثم"حط"له!**"6".

لحلأ7يه!غقفل!إكلهم!لم!لكا+7،مح!،م!"كظ4+-كاكلكن!الهه،ولء!ع"ني*له!حلو!مه

،!د!!!*8."-!8عك!عء!هءكله8ول"كون!عممم!!ض!علهه،*3هولده
ثهص*8!نكيصحك،ىف!عخعك!مخكح!كفلأمبيءهكه!ء8!عت"!م!كح!

ك!كلمحلتمممف!4ع*ني!هغإروكن!كل".،هممؤ!هكل!4"ك!يع!ك8-7ـه8عم!2!اولءول
!،ورص!!ءكا!كامكحهص4ككلضاا،3محلا!ش2لل!كه4ء!م-!ل!شف!3ء"ء!ك!

*ومحل*-كج*ءور*!"!8،جء،فىله!ا44.ص!مألدح!ملهعهك،ص!كله8ول،!ي!ا
كافى.،كحك!كل*ثوهي.

+ث!4!7!م*5*لاملا!صلاي4ح4طله!!م9!س*"4لأ(48كلأةطح"4ع

!ءذ!ة،ع*آهلوء4!!ه!*ح4*!ال4ح3*هية4حملاح104ط+7ح

6حح"ه!م9"!لاح!!!*(،7ح3(!اك،ة3ط!س4.+4!!صه*4لهاح3يأ

هم!حىعول!*024م!طله!ول53ةح3طط!64ح،!س!*ذ،(ح!3

يا4!م3"!أل،*ه2عط(فلا*لألماكه33"ه*02(4!صحم!3يأآهلاملا!6لأةة

أل!د"4هلو!43!س7ح3،لاأهح"ا(لأهمأله!"7(3له!كاا30هم!3!س4،**هنم

،أ!الع،طآ!ص34ء"25*!ص3ة3لهأ*لا!س!ص(ءطلأ!مث!9ء*"ع"،3!!هي5،

(4!ص،،!ص!ملاس!كلا63!م37،ا!لما(*له!7ول.لىحي!46عش"م!!5!"4!هل

م!ولآء!كلنهـالا،43*!لايمع"هم!34"04نمه4ة،4(لأ!43

43"ع*هالأل*53!هل()"**أ!43!هل!مهأل!صالء3ع،ال93!مه4.أ*(4!(

3407أل"عآة044!م4لا44ح3لهأ3م!لأه4أ!4!هلة4013آه6!ملا!"ءذ

لا!4ع*،!س*4!م4فلأ3حه*4لماع!آ3(0(4!مكاكأه4!0235لاألهلاج

4*!طعحلآى--ع!ص33آ!لو!هل*"امم!3ز4!4*ع*4!سالح!س4،34

س!ثهلا!*."3ء*!ة4لأ6،ح،0س!كهء43ه*!س!م4!ةثهلالألهأطةح!4"*3ة

4!4فى"!س4نلأ3!3*3(3*أ+!!(طح4ذ5!سذ"،آ*!س3904ء3(أء

(4!م،عص!!ههمءمء!4ل!هل2!مهعث(!س4*!ط"!!4ح39!س3!(5ح*"

س!(*ولهغ3!(.*(ول!لأةيو3هم!!هملاط"كلأ5333*ل!*آ!أ7!3"

،لأ!"ة54ع4.+*4!*"!هئأول3حكلأذ!ع)أل(45ء(له!!لا!!الأة!ث!"لأ*

34*هذ6إل)الةحيماذ،"!ال!س!ص4،4*س!،"ة*7لأ4بج!*4حولالارلاع4

(4!هلص،هحوللآ*هح38!اص!!!لالالأأهذلهأ*هفىآه"4!مه!أ86!س.،،"*

-!ف*،ءةس!!كأ4!مهطص!جحلاىح*"3!س،ص!لأا،"4"اعآهلاةة!
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المسلم!قاهـ!اطورولوو-ؤموالإسلاميالدينمؤصصهـلىصحهمحمد34

ط8!"8!*ء+!ـهث**!.أ"ث!

لوأ*539"!؟،!*3ك!كا7،!334!"*،"ع3!!م*!م!"ههل!،،7

حلآ4ححله46لأ84ةع37ةيأ!ه*ذه!مل3*3*3.ول04د!*ث!س4

4"كم!ح،4،33*ه!آ)84عح4اة*علها50!س!س3ول!س4!هثآ!أ،"7

خ53ص!لمالا3!م5*ي4ة!س7!ص4،ا!*(4!سحس!*حولءح4ص!!بما(43!ة*

"4،ي43!م3ع(لملا4أ*(4ة"ك!ا4ع-5"ءح!44ء!ن!ذء*،!*4
اك!ممه3ح4أ34!س+أع44!4.!ص34!6،)3حط4ه*!هل83أن!عاهث!"ع

9*ء34*+ة!اءك!مهه!3مأ5مه!3ذ!،"طح"!س،)!ذه*
!ث4ة!ص44ع4!44ح!"3ع4.

!*4-*5"،4!7ة*!.!مهمة7!م4!،لأ4!ص5*ة!هل!-(4"34لأع!آ

8،30ذ3!!!ص،!*4،!ثح!ع*أ!4مه(4حةن!س!*،ء3!.*.632،

(!ح،!!أ"42"203(يم!"م!ح"هة3ه*،!!كطةحط4!46!صعلو30

،ة*!3!ق.ول*ة**ولة4ة3*حة*6،3ح!*!كا"ء4ذ3ي*ءح3لهأ4!س*-

3!س،*!س3!ه!53ح3)،4)*35ح3!س*3ة6،!ك،!ول4لهأ5!ء!س3!(هم!ذكث!م4

7!*ذ*ح!كا!ة3!مل،!س*ح!س.*!76لأ4!3ط!مذك!3ذ6،3-عل
،لم!حح!،س!ل*ثعةآ*3!3!ص7ذ4!س!م(4ء(!ة3ذآ43!كث!س!2ول5"*جم

!ت"(هءأس!03.حج033ه*ع،ة*!"*!ص37*هذ(ء(4!ص

ح*!*(،4!هل"+33*هحكهلماهةحآءذ"خ!ء"75!ح4،لول!ة3

!!ن0،4!ث!!ك!س7ح"عذ44*ث!م!(ذ!"!4.ذ"!"طح!!3!ح-،

(!س3ذ3،ةحمثأ.**!س33."4ع(4"34كاثلأء4س!*هبمهم!!ذ43ة33"ه

،لو(ةء*،!!ص"34ع3!س44ة!ه!3!س)3(!ص!كاي!33ذ!س4"0(4ح

3ء*،حوللأ(4!(4ح4!ةولأ*،لهأ2ه43ط!هلثغ،3!أأهلة!!هل،لى!43!س59

آث!32"،156+!س3طك،!*46عكلأه!3ول9!أهآ445!همذ39!3ء*ةآ

"3!!كع33+*4كا!س*!سذلى!سءذ،ول3.!!م*ذ!!33ذ3لهأ!ص4(ء*ءلو*!هل

(4!ص"اول9ذ،له!ا!!!م4ذ5ع4!!ءةا!3!سسأ43!سلولألأ"طبح!3ةهلم!3

(ح*03034ة3!*فيل!سهلو*9!س)3،!*4"*آط3ه+*!*"
ء+!اج،ول*!4م!،!س53*ه5آيه!أ،!)ةا"(7!*لم!"!س*أآ!سآأغع،

ول3اص!آ!3كل!!م34!أأ5!س!3!صك!أح3*4*ذيلو،-ح!مأ(ص!*ذ(4ج

"*عحح"(3آء"4!ص*53!*.،،آأ!ل4!س3!س6له!!*7)+!*،،،

61(لة!5ح!ع03()ح،،،"4ء*آثانه*ولع*ء34(،33لهاهي3!!س4،

آ3لما6*،أللأ"5\67ةاك!!سظ،4،0!مها+54آه3ذ(ثعة،!آع3!.

"ا!!كحأ!3"ع33!س4لأ4ع3!مه4لوأ!!مة!أهآهة!"!7ولول33ااعي!!أ8؟

(ع)4*ذ*)ة!اس!53"لأ*3!أولولبم*ة،4ع.عي!2آه،حي"ولهح
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!ثالرابعلتصلى

،52لهه8!+533"ه*لو.!لع!3

+*هة(رر!ع!17كمة**3*هعكا!س!ج4ع39هأ،!4مه44

!0043؟(4عاأمآ)!م،4*آذ"!ك5ح6433!،،9*هحح*3!؟!ص

ح،أل!!3اثع"ةحكلأ!*!مل44!سص!له!!3!س3!مم52"4!سكاهـ404،،-

،6حك!5،،،3حء،أع4!هم!حةء**ء!ه!44!سح3"ل،،،يألمهء4

ه!7ح34*ح84!جع3!أكلك!3!303ة،7!سء."ول04!**!س4

4حد4،34ع!س25بى!*ة*،ل!3!(ة34!ص4"4!م4*س!!ولل،لاثة4

("ء!ظ!ملا4ة3ح3!م4هله!ذ4.3ط(لا4!س!!4لا!س*ح3!س4*ذط!ح

81،ة4،33ء6\33!"!ث!3(ط!لومأ!،4ح4!أل52لاذ.؟!ع!4*!م

!ل3*س!44!أحذ331ال*!م3!أم،ذأل!صم!(*ح*م!3،7(43!!*ج!*3

*ص!*س!،عز*ح*ه،ك!4"3مأفأح54(4!مهه*4!ص3ءم!ثة33ر*!م3!،ذ

3،30*!؟ة3،1!أل6!ح،!*ح*آ!مةه*هكع!*أ"س!حك!3"420

33ةح"!ل3،!*أل6\لس!آة+"آ45!!"35!حط402!س*"4..+!هل

4ة!لم!ه!"ح*!3ح35)3ح"ء!ا*ء*!3س!خفأول3ة53،!ة3أهل!س".

6+!ثةح4!7ه"أأ34!أل!ص"3!ص*!س*4حص!،،*س!4(34!ص!(ةه*5؟*طلهأ

ولآ!+!*4ح!*!!ك5*!س!.3(8.حآ!هل!ك!ط*!*ذة(3ا!2!*!م7

م!ط،*ع،ة!ةهلوول+444!هل5*"ة3!مه،ءحطلهأ3*م!شأء3!3ز6(لها

4ذ3+"2هة*أم*!س*أدآل!!6ولد!طس!36(ء3لو!"أ74ذ34اف!ح!

!لزم!ثهم!"لما2ةلأحه*5آ"*اك)أح"3لأ+ج3!*!ل"4عءطم!سذ3ء3-

س!ح"+5آه4"!س*!034س!وله"لىس!ثه!عص!438*ة.!،ءح!"*ةة7،لهأجص!3

"4!هلح40س!س!ةآه(ا!!م"35ءأ."ص!8+4"3له!أح!!ي!ول4*لا-4"ذ!آ

أول3م3"*س!!ل،+!سح53ل*ة*،3،!3ع3ثه!ول!س!30*؟ةلهأ*ح3،لأ-ح

ي!)+!س(4!س333آ3ء،أ"4مهس!ط،3!3ءي!مه*3،بط!ولء4،فلأ3

*!صذ!!*!5!س،ء3ح46لا!ذ"!ط"ء543م!طله!ولس!،2ء4ى"له

.33ءحلأ+4غ4!س!يما؟3آء4،04!**!ض4!ث2!43!3،ي*!س4

4474!مهم3!س!مآه!6آ"ء،""*!آ!7!م3،!عةث!"4ع93ذ7!ص4!ر4

!ممة*!س9ء2،4علم!3!سآه3!س!3.!آه*أء*!مآهص!ث!م3!ص"!-

3*ء*كط*03آ4ع،ذ3ة*له،!ثح4*ج!"ولكا!س4"*ح+)!لىء3!مل!س3،

44+أمص!ث!ص"!طألم!30،ثهلاهس!403له!آطةهمأس!ة!س7،ثاذ*!ا!"هط.

ه*!*3،مأ+!حةث!حآ+كه!!!كلأ"ء43\4ة35ذ4!،لماآص!*فلالس!33

*6!38!ص*س!أ!8"!سث!وللأ!""كح!مأ!م!*""!سءةأش!ولكاه!هكل3ء!غ"3ة،9!"لمه*ه
طا!!3كاة!."4!سلا")،،اآ"!*5(53ةمهأط!منك

عالم*)+،!9ة4ة*ه553م،4أم!3انل!نمه6.
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3ي5
المسلميناهـ!اطورلةومؤسرالإسلاميالدينمؤسر!محمد

آط!له!ء!ول5"!كللهص*.،5!

حكأ4ثاحهك!هل،،!س3("4ح!س*!"10ة*!كأ!53!!س"*ذهك!!هلحالى4!(5

8*ه!سم4ة8!أث!ث!6!س4!ك40ألما!لماك!3!!س*3!ك4!ملأ4!.لأأث!35*

هم4ح3،كه76ء4ح1ءح3،قىحع3ح33!صلىلأكأ!!ك!م4ح3ذ3ج(43م،أ"ع

!اهه"له!،آ؟"+6عآةسأ!ع*زل!*4!5ألك!ءلو6!ثلىله!آلما!3

م!3ء3!*ة(4عح4!*ألع44023!س30ءلا،حألأ؟ث!ث!،4ئ3!كلا1

مهء!ص!4(30ح"3ه*!س84كأذعلهول!*ة!هلاهحم!6*ح4ع*!س*5.ع

"!ثءلث!3ة!!ةم\6"كط؟ه"3ع7هآ3م!ثلا4،4!ث!.*!*ألممه4،فىة
3*ءا،ءمحم!ئلا!433لاءت3*ح4(4!س،ء3302،4!م3!ث61،*!لك3-ح

*جأ!ث(ة5،!خكة46حة44"3347:لألةذ3أه*3*أ!4(4لا-م!كاهم!7

9*ع4(لاح،؟لأ(،أ،*م!.ييمةكه2*7هآ"آأل،ع\23ذ2حم!7.لملى34*

4اي*!ه*ع3أ!ع34*ىف6!4ا!4)3.،ء3ي-3"،3،كمأ!ك!*ءص
6لها!(ذ*!4؟3430هأكة*!4!مهأل4ص!4"ه،لا433!،حس!*طلألااح

3(3!(ح4ع4ول3ه*له!4!سيلا3،له!م،+!(ح4*ة!لثلأة8!ملا"ي-!ه!

كااةلأ،!ثكاول*ة!كم43ة3!س4*لا**ة"آ33ه("آلماله!1آ**له!له!،!*لى،ةكا-

ي!س*،أأل!4ء(4ح43،1(63!ل،ع!س،"3لاهول43هم!ة13؟هةح!س.+ذ3

4ذةحفى3ح33ذ،4*ة!ص27"ء\6!ءلأ3ة،3(!س3*،*ذآث!5*،6\،!!فىأ!-
م!ص*4!ص4،!أسكل!!!س3نلالم!3ذك!84ثه!05مح*!س38)5ذ!2""!،3*ة!!

"4أح4لاا!م!سه*34*ال(،!ك!3ح3""ع4يأ5"4ع3!(،ء**ه3!س،

طلأ!أحول.!!مه3ط!أ؟!ال!،!ي4!3(5!ص4"ءثهلاع3هم!ثع5!!*،

(4!س9*هي*هةلا،لا*4340!44حذ4*هغلملاثم4!مه3غه!هلمب35*

(343*لاهم!!سلمالأ3!س،فهءم5ك!كالى4"35ة4!س،4!م!س*احثهآلأ!صءأآ

،،هس!4،ءثهه3هبملا!،!لا!43"اآ!ك!ص30343ءثهلا43ح!3لألأ3!مه

*51لأ6الح!س!اط،**52دأ4!آه!ل674ة!سطأ!(ح67مذكالاء74

308آ!م43!"6!30،،"*أ"ذ3!مه**ححلا3!!آ5*7لأ،ألأةأ!!ث05!

!38!*لا4ة،+هم!لأ)*ل!ع*هة(*حآةكعة!،!ةص!له!!كه-ءككاهكأس!3ء

ح،لاةم!**(!س!ئ"4آ*6،لااله!34م4عء"!!س،ث!آ!س!7+420!3

!5،!115!ح!ل45"!4!مم4ذ3ةه،ياآ،لمأطله!4لأ!ل.ا!ك39!س-يأي

،1،لم!*3ل!س!ظمه4لألأاذ4ة33ح،.*ذ33ةه*،"ص؟!،أللله!4ذ!ك!ح3-

6لأ،ذ33ةء،أللاا!سح*ه!ل!مخهح*هم!7،!*ذلم!*++*(!س4.ول!صحكلأهذلاح!لا8

آ35*+36أكء!)أللهأ*ة65!ك4ة4،54ح*ذ5،!هل*ح!س52ةط5لك+ة*3
أ،!4لأ43ء62ء*4*ة4!مملألاملا3ح4ذلاا3ص!لأس!3(0"ىف343(!حب

،،6"آآهلهأ4ع4ه"،352لول!!(ةكلأ1"أولبمح3"*!ئاح!!س3،ولح**
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351عثمرالرابعلفصا!

8"هث4!طلهو*ءله!5+!**.!له!

ى،!ة*ج4،،،40ءىإ"+*4ء*7!ه!3ذ*3.*!م9،آم!"هله!
*ه.ثه!ء!*7ا،م!م"ه،!6هلهه3ح73*هظ!4!"كعا*2!م!م

3ء"،4*حكأ!3،علطا!س4كل!ء(4؟!كث!!س3،!*4آ!ط،لأكاا!ت3

ولهإكام!حم!م،كام!ط"4!*4ح3ءكز"ءهط*س!آآ!!س!!ثع4.

+4ح،"ةخ+*4س!ءه*!س3"ححلما!ة7م!ط(40ول3،ح52،أ،!م

ء35"4!م4(!م!"!يم!كاره*!صع!3ح*حح023!ك،امل،،6!ول

حه*لا32!ص4،،ة!*!د*،!(إ*ه..*سهصهحء،كيظ)ه5،2"ع3!ك

ءيلثه4*5،كاع،أ*له!!م"!4له!4!ب"!ك4!صة!4."8*ء*ي*!

4!س6ع4ع!48ه**"ة!هل*!صاك!،ة!مل7ح"ما3!ص!مهك3ه*لو.ممل!بم"س!

*ه!أ!نة4(ذ"ى04؟*!ص"3*0(4!س!4.ط!لعكل!هيلأكر!م3

ة!م43!3لها34!م)3س39د!ص4*أءط0،7!هل3!*ح!،!م4

ة"!سع4أ17!*ة،،4ج*!سلمام!ثم،هأط33*ة4،لمأللأ"!مه"،!ص.،،+4ح

!م7حي*س!لذممه3ع*3ح"!"نة43!!س!*3ع4"!*4ه*ة!ل+،

كا3!*4كيا4أ*!!ةط33ذ*،"!ع!4ط3عء(ع!!9440!عوةول!ه"

(4!ص4!4ءح؟ءحطهطا44!س،9"40لمل!هطكه4!!ص"4!ا!

،!!ئ!ءاللىءع""!3*5*ه*ع.+4!م،ال!ه!املأ،8ء"!(*

،!*!طآ!9"ع!3حكاة3؟4!ص*40ح3!لهأةء*ء2!4ول6ح!ط!س30

،،83،(ول**!ث!ه!س4،،3ذد4!،س!،،53ث!له!!سى04آءول04!ص"

*!ص4،"4*ه3حةك!334"ة؟+4حى04،ءول04!"!ه!ح4

،ذ7ح!42ه3!هل7لمالأ،كأعله!م!ط!ءزأ،،،!(*ه"!عة!ك!،(ككاه"!

ه!مل33ح،!ك!س3،!!4،!ي!س!كلئةءه(هةط9ه"3!ممةئح(ذه"8،ط!م

4!(4ح*9ع3،!ص*5!مه4ي4!م!هي*ه*ص!ي!مآه*53(ة!اة!هل7.،،*
له!ث!+ء33094،يأع"!هل*!"*!"ح3ح4ح3ء9(ذ!م84ءق!م-

4!م**ةطهم!!م*+ح*ه*ه،*"4،ي4طعاك*ح.!!ل4!ك4عنلأ
طكية،3454ي036!*ذحس!*ه*عع4لهبما5س!كالعة"!!ال2ه33أ4

8ع"،ولج34!س،!*4ء3!*"،ح!ول4!لله4ءءبىع4ء!ه!لها*ح*(

ءح!ه!ه؟!ح*ص!مآ!ع3ح5"ح4ه*ح3"!ث!س*.+4حهـك!ثههط

*،،7ه"8**عمثة8"5*ء3ـه44!****"!،،ـه:4هـط*عط،5!ه08!،ع"ه!*

!ا3م*ىفلأ4!س3!س!حج4"ح!هم1،*ة:أمكام4أ"ص!س!لأ"3ع3ه3،ح53!لأ،"نة،!لافى*
*كألا،"!ح!ك*هلماهلأ3"ع!س)9؟،،-*53ء*اح80أأ!ع

،،3!كلأةا"31آوللا،هيلاه"3**ع64340،م4ة!ـه!"44لألأع"4!لمل4هـأ.3ء4هـلأ

!"،وو4ح5!!!س،"عهـ*،"؟ءاأ40،!4+أ""("5*!،*54".كاح"!سهم3!مه*هلأ3طلهلأ"ه!"هـطأ

43لأهم3!حكلما3حع(حةه*."!-)"،4.ء".صكلنلاكل!
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المسلمينريةرطا!ـهاومؤس!الإسلاميا!دينمؤس!صلج!محمد

ط!م!هث!ح***!*"ىت،"5!!

ذ(3أعآ4لا013،!!ع3ة*!س!صثه!5،آ1(أع!ح!س،،ه!كا!م!س*1آح*5-

ةأ34!سل،6لما4أأحآ،،!!سحآهم4!متي3034ح،،3!أ*س!*كأح(آ)ة!أ

!"ذأا*8علألأ!م0)،54ةح؟)9،،5(5أ!4!ص5*!933(ةأد،ء*33-م!لاح

7مهس!حآ)ع4أح،تجأحثةإ،53.كا-40رك؟53ز4؟ء3ثص!أ)س!3633!مء

!كل!3ول4"،س!43حل*لأله!4!ص!.3،كؤلأ(4!م"ه!!س3ه!م،"!ىل-

3(0*!س،ولذ*لاة*ء3،*"هس!ء!ل8ط!ا!ءه(لها!،!س!س!حول

ا!434ءحمهس!ثلأ4يةحاة9!م!*س!*!لملهآ8"هة!أفىيذءلأ!2ز!ل6

4،3(0*6مء!،ا!أال(مح3"ايلا!صط!63ع*ح*ذ3(ذ!سللأي

*6اة3*هةأ،!*ة!ل!92ء!*ل27ء*"4!ب4لهأول!ح*أ!ذ!م-!ي"

حء"،*!!آه،7لإ04766ءعأ،س!47!7!ص*ة3ة!لح604(4"4ع39

7104حة(ذ!س3ة*4ة3لم!كهةح،"!،!سء+8-484ءة4ة3ح*ه"
3"!بال(يع02.4!،6لل!**!*ه"ه،ط3ي!ب4ىب"(4م!لم!ه+!ة!!

هئما!ءلمه5ي(4!3لا32الح!5م(4ح!35حل!مة
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علث!لالكاملد!الفصل-

!ز-محمدحققهاالتيالعاديةغيرالانجازاتفيتأملات-

لها.وتقويمشخصيتهعلىعامةنظرة-وصفه

مهمةانتهتهكذا.ظهرالأرضعلى!"محمدمهمةانضهتوهكذا!ة،"بك6.-*رت

انتهتهكذا.الإطلاقعلىبالالتفاتجدارةوأكثرهمالرجالأبرزمنواحد

الواسعبطموحهاستطاعلقد.وتصميمانجاحاالمذعين)*(لاكثرالدنيويةالمهمة

،العرببينالقوةذروةإلىالمتواضعةبداياتهفتطورت،الوطنيةالمواهبيوجهأن

لقد،البشريةتاريخعرفهاالتيالثوراتأعظممنثورةيموتأنقبلبدأقدوكان

سلطانهاتبسطأنفقطسنةثمانينظرففياستطاعتامبراطوريةأساسوضع

دهشتناوتزداد.سنةثمانمائةفيرومااسسطاعتهمماوأوسعأكثروبلادممالكعلى

السريعوانتشارهدينهصعودعنوتحدثناالسياسينجاحهتركناإذاوأكثرأكثر

يمكنلاوالإسلامالإسلامنبيحققهماأنوالحقيقة.الدائمورسوخهواستمراره

خمومحمدحققهالذيفالنجاح،خاصةبرعايةيخصهماكاناللهبأنإلآتفسيره

معقولة.بشريةبحساباتتفسيرهيمكنولا،إمكاناتهمعيتناسبلا

تفسيرلا.ورعايتهاللهحمايةظلفييعملكانأنهالقولمنإذنمنا!سلا

نأعلينايجبأنهولاشك،الباهرةالنتائجذاتالإنجازاتهذهلتفسيرهذاغير

شاهدابوصفههذهأيامنافي(المحمديالدين)النصرللإسلامننظر!.857

جهوفاه:)النص.مغزاهاندريلاسبحانهللهغامضةحكمةعلىيخطويا!اق

فكجف(المؤلف)أينفسهومناقضأمغالطأ،الوصفبهذا!نرالرسوليصفأنالمؤلفاعتاد(ة؟ث)

عبرالنجاحاهفيتحققوكيفا!ؤلفبهيقرالذيالنجاحصذادعوتهتحققأنلدعييسشوقي

اطلختلفمنالضاسولازاللماعهذا(مؤلفهالمؤلن!حرر)حينسنةومائتيالف!نأكثر

المترجم().!!هـح!رالهاديمابرسالةولؤمنونيومكلأفواجأ(لإسلام)االلهدينفييدخلون
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أوالبشرعقولتفهمهالاحكمة(وتعالىسبحانهاللهوالمقصوديهوهأويهوفاهأو

منها.الغرضيتحققحتىالبشرعقوللاتفهمهاالأقلعلى

البنيطمعتدلالعربمنسيرتهكتابذكرهماوفقعلى"بحيومحمدوكان

له.لامعناعمأسودشعره.متناسقةكبيرةرأسه.الوجهمتوزدالملامحجميل

الفترةففينذاحادامزاجهيكونأنمعتادايكنولم.لامعتانسوداواننعيف

وكانت،كترالسنعلاماتمنعلامةأيعليهيظهركانقلمافيهاماتالتي

وكان.الجبهةتارزكانكما،ممتلئانخذاهوكان،أيضاومنتظمةفخمةملامحه

لكنهماالآخرطرفمنمنهماالواحدطرثيقتربممتذانناعمانحاجباه

إذاالمعتادمنوأعلىأسرعينبضركانبارزعرقحاجبيهوبين.يلتقيانلا

لامعةمنتظمةوأسنانكبيروفمالنسر()كمنقارمعقوفأنفلهوكان.غضب

أسنانهظهرتضحكإذاوكان.(فرقي)بينهامتباعدةجميلةالمشطكأسنان

إذاكانإنهإلأيضحككانأنهومع.المروياتنصذقأنلناكانالبيفإنكاللاكىء

يجعلمماوخذيهفمهعضلاتتقلصتابتسموإذامهيباوقوراضحكةح"858-

قادرادوماكانلكنه،بديناغداالأخيرةأعوامهوفي.تقاوملاجاذبيةلابتسامته

الحديث.حلومهيبأطلقأمتحرراالحزكةعلى

منبينهممنإنبلحدودبغيرنبيهمشخصيةالمسلمونالكتابوممتدح

وهوأخذاه(واللامالميم)بفتحملكانأنمؤذاهابالغباءتوصفحكاياتابتدعو

حتىوعصراهعليهوضغطاقلبهواستخرجابسكينبدنهوشقاطفولتهفي

قطراتهيئةعلىفتساقط(الإنسانفيالمتأصل)أوالأصليالفسادمنهاستخرجا

شقعنالناتجعالجرحأما،نقياطاهراموضعهإلىقلبهأعادواثمنتنةسوداء

فوقظاتأخلاقهفإنلذا،اعجازيبشكلالتأمفقد(البدن:)النصالصدر

الكريمالقرآنوصفحاتحياتهتارلخأنهنانجدلكننا.البشريالجنسمستوى

الشخصية،إنجازاتهخللالمنإليهنسبوهاالتيالأمورهذهإلىالنظرمنتمكننا

وتواض!وعدانفوصدقهلتقواهأتباعهمجذهلقد.ولابدفيهانتشككيجعلنامما

للإيمانكاملنموذجأنهفيشكأدنىيساورهملاإنهم.اتهلتوانكارهوصدقه
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فهم،خاصبشكلعليهويرفىونإحسافعنيتحدثونإنهم.وا!مدق

بممالبيتهفييحتفظكانفقلماإغفالهلايمكنواضحبشكلمحسنأكانأقيقولون

هويحتاجماللفقراءفيقدمنفسهعلىيؤثركانإنهبلأسرتهلإعاشةيكفيمماأكثر

التيالخلقيةالصفاتهذهحولرأيانكؤنعندمالكن،كذلكالأمركانربما.إليه

فمنلذا.تحقيقهايريدخاصةغاياتلهكانتأنهننسىآنيمكنلاا!بنخقى

ئبيل،قلبعنالصادرةالخيراتلعملدوافعهبينئفصلأنالمحال-!ح.؟59-!

نأالمعتادغيرمنليس.سياسيةمصالحلتحقيقالخيراتلعملودوافعه

تكونماأحياناأخرىرغباتأوعواطفالحكمفيالشديدةالرغبةصاحب

متسقةنجدهاهذاومع،الأحولمنحالبايةمتسقةوغيرشديدأتناقضأمتناقضة

علىيسيطر-أحيانأ-فالطموح،الضرورةبحكمالآخرلبعضهابعضهايخضع

والجشع()الطموحكليهمالايحكمالمسراتوحب،الجشعأوالمالحبنزعة

وأن،كريماعادلايكونلأنيهدفقدفالإنسان.كثيرةحالاتفينلاحظكما

نبيلتقممشخصيةسوىباعثلديهيكونلاعندماقديسابوصفهيتصرف

كانأنهفلاشكنبيبفضائلتحقىقدحقيقة!ررمحمدكانفإن.ملكوسلطان

فينقسوأنلاينبغيلكن.جزاءأومكافأةمنالنبييحوزهماعلىعينيهيضع

ألآ،المحتملغيرمنأنهنظنإننا.الخلقيةصفاتهعلى-مبرردون-حكمنا

بالشهامةمتسمةعظيمةوربماجذابةونبيلةومتفتحةوطبيعيةطيبةتصرفاتهتكون

!اله(محمذا)يقصدالرجلظلمواالمسيحيينالكتابأننظنونحنالأفقوسعة

بالإسلاميتعلقفيماالتاريخيةالحقيقةنبغينحنطالمالكن.لهلمقتهمفظرا

جديرةصفاتطبيعتهفييمتلككانإذاأنهالواضحمنأنهنجدفإنناومؤشسة)-!(

صفاتهلأنحياتهتطورمراحلفيعليهالتعرفعنعنديتوقفواأنفتجببالثناء

العمر.بهامتدكلمازادالقانونلانتهاكوميله،نجاحاتهتواكبالسيئة

صفاتهأطرواأنسبقكما،كثيرايطرونهأتباعهفإنالعقليةملكاتهعنأما

تلقاهعلمنتيجةتكونالمللثقافةالحاجةعنيسمواناللذانوسمؤهفعبقريظ،الخلقية

جم(.)اكالإسا،م!ينو!اضالطهنبي:الصوابلكن.الكشابعنوانوفي،الأصلفيهكذا(تإ:)
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فيالنابغةالساميةعشيرتهفيفطريةمواهبنتيجةبلقرأهاكتبأو!.،60

بفصاحةالحديثمن-ال!صيمالقرآنفيوردكما-فتمكن،والشعرالنبؤة

الذينلكن،يعلمهمعلمودونيحتذيهسبقمثالغيرعلىلهمانظيرلاوبلاغة

فبقدر،إليهأوحيماحسابعلىنبيهميمتدحونأنهمفاتهمهذاقالوا

دائمأيشيره!فنمحمدأأنذلكالوحيصدقمنيقللونمابقدريمتدحونهما

كلاممنليسأنهعلىبرهانأسطعمعهحاملاأمينبيعلىنزلالوحيأنإلى

علىبنفمسهيحكمالقارئفإنحالأيةوعلى،يوحىوحيإلآهوإنبشر

وممكننا.(!"محمدأ)يقصدلمؤلفهالعقليةوالمواهبللقرآنالأدبيلإعجازا

ذكيأحصيفاالذهنحادكانأنهالمسلمونالمؤلفونيقولهماعلىنوافقأنأيضا

الواسعةواتصالانهرحلاتهزادته،البشريةالطبائعفهمفيبارعأالذاكرةحاد

عليهمننكرأنأيضانستطيعولا.لهنظيرلاوالحديثالتلميحفيوكان.حنكة

.ثرثارأنفسهالوقتفييكنولمالعشرةلطيفالحديثعذبكانإنه!ولهم

بشخصه.وربطهموالأتباعالأصدقاءجذبعلىفائقةقدرةولديه

شخصيةوهبأنهوأعمالهحياتهدراسةمننخلصأنيمكنناعاموبشكل

ونحنهذانخلمإلىأنيمكننا.العمرتقدممعتفوقهازادمتفوقة!.868

يتسمانكانانجمهفيهابزغالتيوالبلادفيهظهرالذيالعصرلكن.تمامامطمئنين

ولكنهالبدويةالقبائلبينعظيما(إالحضاريمستواهكانوربما.والبربريةبالفظاظة

فطبائع.المتحضرالأوربيالمحيطفيعاشلوعاديإنسانمنأكثرليكونكانما

كمابهايتمتعالتيوالثرواتفيهايعيشالتيالظروفوفقعلىكثيرأتتكيفالإنسان

كان.الممتويالطريقعنوميلانحرافمنلديهمومماوانضباطهمقومهبعبقريةيتأثر

ملايينمعالنسيانبحرفيوامبراطوريتهالإسلاممؤسسيغرقأنالممكنمن

تاريخإن.(ة؟ت)بلادهصحاريفيالمطرقطراتالرمالتمتصكماجنسهمنجهولين

كماتحركهالتيالدوافعهيكانتوالشهوةوالطموحالتعصبأنيظهركلهمحمد

)هو(يؤمنكيفنخسهيسألولم،الصوابعنفكرهوحاد()المؤلفبوشعقلزاغلتمد(:؟ت)

ظهرالذي،ذاتهاالمناطقيفيظهراوقد.السلامعليهموسىوبدين،السلامعليهالمسيحبدين

.)المترجم(عقللهكانإنيتدبرهومغزىسبيا،ذا!يكنألم،تجور!همحمدفيها
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راحقدالتعصبأنويبدو،صدرهفيالمتأججةوالانفعالاتالعواطفهي!انت

نىأنهومع.(والشهوة)الطموحالأخريينالعاطفتينقوةبزيادةتدريجيا!خص

ميولهزادتوكلما،مرائياالسياسيةالظروفبحكمأصبحإلأانهبطبعهاس!حث!

والروحوالصداقةوالعدلالحقحسابعلىإشباعهاعنيتورعلم،انحرافاونزعاته

نفعأنبغضاالأكثرجوانبهفيسلوكهتقويمعندعلينايجبأنهحقيقة،الإشماني

شرائعهم.وطبيعةوجاهليتهموإجحافهمبينهميهجشكانمنجهلاعتبارنافي

القواعدأوالمسيحيةالمقاييسوفقعلىحكمهيمكنلاالبربريالوثنيفالثعب

الئاسكانمماأكثريفعللمالزوجاتعذدعئدمافهو.المسيحيةمركأنج،.!-!

وكذلك،.باكروقتمنذالزوجاتتعددبينهمسادإذالبلادتلكفييفعلونه

الجادماحدإلىيمكننافإنه،وسفيانلكعبقتلهعنالدفاعيمكننالاكانوإن

هذاوهوبفعله،حياتهيهذدانعدوينبوصفهمالهماينظركانفالنبي،لهمبرر

أكثرصفةنجدلاهذايومناوحتى.العربيالجنسنظروجهةمنإثمأيرتكبلم

شكبلاوهذا،بالحياةالاستهتارمنكلهاالشرقبلادفيمحمدأتباعبينشيوعا

للقسوةالمتأصلةلنزعتهموأيفما،البلادأهللعاداتكبيرحدإلىيرجع

العرب)المقصودالناسهؤلاءأخلاقفينفكرأنيجبأنناحقيقة.(العنف)أو

وفي،دعىنبيأيوعلىعليهمبسخط-قليلةاستثناءاتمع-(والمسلمين

علىعملأنهمعالأخلاقيةقومهشرائعطهرالنبيهذابأننعترفنفسهالوقت

اللومأثقلنوقع-الحقيقةفيهنا-.أفكارمنلديهمكانماأسوأممارسةاستمرار

والتينفسههوبهاقالالتيالأخلاقيةالقواعديراعلمأنه.!يلىمحمدلحى

في"!ييهلمحمدنقدمهعذرمنديس.مرعبةصارمةبأوامرالآخرينعلىنرضها

حياتهفياسرافهليستراذعاهاالتيالنبؤةحقوقاستعمالأساءلغد.هذا

دينه:بهاأتىشرائعمننفسهأعفيالوحيستارفتحت،ا!صية

مفايميئثفقكتوفاأخورفنآتيتاللأتياؤانجلثأتلثأخففناإتاالنبيئأئفايا)بم(

فاجضناللأتيخالاتكؤبناتخابكؤتجناتغفاتلثؤنجنا!تغقلثؤنجناتغنيلثالتةأفاء

ذونمنثلثخابعكةيستتنكخياأنالنبيئأراذإنللنبىنف!نفاؤهتإنمؤمنةؤامرأة!ث
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خربخغقيلثيكولطبكيلاأيفائفئمففك!تؤقاأزؤاجهئمفيغفيهئمفرضئناقاغبفناقذائفؤمنين

.(53:)الأحزاب(بمزحيقاغفوراالقةؤكان

مسموحهومامعتناقضتربماالنبيبهاتمتعالتيفيهاا!لبالغالميزةهذه،!.،!ل!ث

المسلمين:لسائربهمسموحهوماأولأتباعه

تغلإئوا!لأنجفئئمفإدطؤرنجاغؤتلاثفتنىالنصناءفننكمطابئفا.قانبهخوا..هـ!

.(3:)النساء(بم..قؤاحذة

!يررمحمدحياةمنالجانبهذاتفاصيلفيخولالاهمنالحياءوممنعنا

يستطيعالقارئلكن،(اليمينوملكبالزواجالمتعلقالجانب)يقصدوشخصيته

لإشباعأداةبوصفهانبوتهالنبياستغلكيفيدركأنآنفاذكرناهماخلالمن

المصريةبالجاريةاتصالهمنحدثماالصارخةالأمثلةومن.)مم!(الحسيةالرغبات

لمسمع(اليمينبملك)الإلصالالمحظورالحبهذاخبروصللقد()القبطيةمارلة

الاتصالهذا)أيحدثمابعينيهارأتلقدبل،الشرعياتزوجاتهإحدى

لكن.لهذايعودألآليهذئها--مقسمافوعدهامريرأتوبيخأفوبخته(الجنسي

الخزيهذاليغطيالوحيإلىفلجأبعيدغيربوقتذلكبعدعليهغلبتطبيعته

وتلك.ذكرهالآنفكاقسمهمنيحقهنمقرآنيمنلابدفكان"!.،64.

:!لا(محمدأ)يقصدومؤلفهالكريمالقرآنلؤئتسوداءصفحة

بمرجيثمغفورؤالقةأرؤاجلثفليضناتتئتغيتلثالقةأخلقاتخرئمينمالئبيئأئقايا!ث

.(1.2:)ا!حريحم(بمائخيهيئماثغييئمؤفؤقؤلاكثمؤالفةأيفانجكئمتحقةتكثمالقةقرضقذ

فينقرأفنحن،أتباعهعلىالحقنبييفرضهمايتناقفمعالأمرنجدهنا

أساسأكانتوالتي،المغرضالغربيالفكرفيالمبكرةالمزاعمهذهعلىبالرديتعلقفيما(ةة:)

المفكرينمنكثيرانبرىوقد.المغرضالجاهلالتأويلهذاعلىدأبتمغرضةكثيرةلمرجعيات

بالرجوعوننصح.المغرضةالدعاوىهذهعلىللردالمعتدلينمنوغيرهمالمسلمينوالكشاب

سماحة"و"النبيأخلاقمن"هما"الحوفيمحمد"أحمدللدكتوركتابينإلىذلكفي

لمؤلفهمؤخرأصدرقيمكضابإلىبالرجوعننصحكما.بالقاهرةمصرنهضةلر"الإسلام

اليمامةمؤسسةعنصدر"الإسلامفيالحوار"ثتهافةبعنوان"الشيخليالقادر"عبدالدكتور

"امرأةمنبأكئرالنبيزواج"مسألةبعنوانمبحثوفيه،2003أغسطسبالرياضالصحافية

النبي""زوجاتبفوانفصلأ،الحوفيللدفر"النبيأخلاق"منكتابعننضلناوقد

)الناشر(.النكصللهذاذيلآنجعله،المغرضينمضترياتفيهيدحض
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التالية:الآياتفىعليهمفرضهماالكريمالقرآن

القةنجغفتئمؤقذتؤيميلإفاتجغذالأيفانتنقفئواؤلاغافدتئمإذاالقهبعفل!ؤأؤفوالأ

أنكاثافؤةنجغدمنغزنفانقفن!تكائتيتكوئواؤلابمتفغفونفايغفئمالفةإن!كيخكغ

..2ء(9ا:)النحل(.بم..تجينكثمذخلأأيقانكثم!نجذون

نفسها:السورةوفي

صنذدئئمبفاالسئوغؤتذوفوائئوتفانجغذقذئمفتزذتجينكئمذخلأأيقانكئمتتخذواؤلا!

.(04:)النح!!!وبمغظيثمغذابئؤتكئمالقهسبيليعن

إلى-منهالأكبرالجزءإن،الكريمللقرآنالعامةالطبيعةمنأمثلةمجردهذه

تعذرتإذاتفشلقلماذريعةليكونخاصةأغراضلتحقيقصيغقد-كبيرحد

المطلوب)تث(للغرضمطابق--دائمأجديدبوحيينزلفجبريلالأخرىالذرائع

اعتراضاتواجهوان،جديدمشروعفيالنبيشرعإن،تحقيقهح.845

بيننزاعنشبوإنتجاوزهاأوحلهايجبصعوباتهناككانتوإنجديدة

هذافيوتناقضاتاختلافات-لهذاحتميةكنتيجة-نجدفإننالذا..أتباعه

والمسلمون،القرآنومفسرو.إنكارهايصعب(الكريمالقرآن)يقصدالكتاب

اللاحقناقفالوحيإذابقولهمذلكيبررونلكنهمالحقيقةهذهيعرفونعامة

منأكثروهناكاللاحقالوحيالغيأونسخاللاحقالوحيفإنالسابقالوحي

أيديبيننضعهولكن،معهنختلفنصأن!نتلأننا-وغيره-المسلمالقارئيفهمأنجونر

الدين-حذامعالآخرونيختصمهمماجعيةوصجذورعلىليقفوا،منهموالحكماءالمسلمين

هوالذيوخلقه،المطهرةنبيناسيرةعلىحرصآأشدفنحن،الحالوبطبيعة،مبكروقتمنذ

مسلم.أيمنشكموضعليس،لنبيهوتعالىسبحانهاللهأباحهوما،الكريمالقرآنخلهت

دعاويممادحضفيعلمهمناللهأتاهبما-اللهرحمه-الشعراويالشيخالإمامأفاضوقد

الناحية،هذهفيعليهمفرد،الفكرهذامرجعيةصيتخقونهالاي!الونالذينبيينس!لابعض

لا،بالطبعلهفقالوا،زوجتهأتىإذاغيرهماءمعماؤهيضمزجأنأحدكميبيحهل:همعناهبما

!وفلموالأذسابالنسلعلىحفاظأالهـآةوعاءيطهربأنالتنزيلجاءلقدعليهمد!ف

منشاعبماالطبيةالأبحاثجاءتوقد،أ!اضمرتادأولجعلوانما.الآفةلهذهخصبأس!تادأ

منزفعلىكدةكحؤ،والزنىالبغاءلإباصنتيجة-الآ!ص-لهاج،اعلاالتيآلمرضيةالآفاتا

!ش!به!مةطه!تلاإللزوجالتعددمسألةالإسلاميفساثولى،الناحيةهذهفيالإسلاميعي!تا

شر(.)الظالإسلاميةالشريعةفي
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المسلمينامبراطوريةومؤس!الإس،ميإلدين"!ثلجج!محمدلالأ،3

نفسهالذعىإنبل(والمنسوخالناسخ)حكمهذاعليهاينطبقآيةوخمسينمائة

:()الكريمالقرآنففي،هذايؤكدمجطاجه(محمدآ)يقصد

فنيئءصكليغفىالقهأنتغفئمأنئممتيفاأؤبخيرءقنهاتنا4-ئنسبفاوأ،ةيآمنننصنخفا!،

بم.اءه؟لبقرةاز!لأ-يرقد

لاأكثرفنمنجلففترأنتإتفاقائواينزلبفاأغفئمؤالقةآيةقكالطآيةنجذئناؤإذا،*)

.(115:لنحلا)،ؤ،+)نتغتفو

مارتينهنرينقاشأثناءحدثكما-بهذاالمعاصرونالمسلمونوجهواذا

دائمأيراعيسبحانهاللهلأنمنهجدوىلاتافهالاعتراضهذا:أجابوا-معهم

وقتفينزلتالمنسوخةالآياتأنشكولا،لعبيدهلازمهوما!.أبمد!

واهبفالله.أخرىمقتضياتلهاكانلاحقةأحوالعنأحوالهاختلفت

يصفكما.تمامآلعبيدهروحيةمعالجأبوصفهإليهننظرأنلابدالمحهيةالشريعة

.(:؟ت)"لعقتهالمناسبلمريضهالطبيب

نبيه)المقصودبأستاذهجديربهذا(القائلالمسلم)يقصدهناالتلميذإن

دائمةخالدةليستالكبرىالأخلاقمبادئأنعلىمتفقانلأنهما:خزامحمد

مجردهيوإنما.وخفقهالخالقبينالدائمةبالعلاقةمرتبطةللتغييرقابلةغير

ماوفقعلىالتغييرحتىأووالتعديلللتخفيفقابلةاضطراريةأحكامأوقواعد

بعضلنسخأولإبطال()التافهةاليزيلةالوسيلةهذهإلىوبالنظر.الظروفتمليه

التافهةالوسيلةهذهأي-لاستخدامها،سبحانهاللهفرضهاالتيالواجبات

يعمىأنيدهشالمرءفإن،الأهواءوتققبالبشريالضعفلصالح-الهزيلةأو

هذهمنأقوىهوماهناكليس.والخداعالتفليلهذاعن()المسلمونأتباعه

فالمسلمونهذاومعدينأقيفيكحذامنأسخفهوماهناكوليس.الحجة

استخفاثإنه.تصديقهموسرعةسذاجتهمعلىدليلإنه،بهن!ؤمنو

لهم.بعقو

73ا؟"أ؟؟فا(3"أ1؟انجلا"7حأ1،حا0ا."ا160011.لمه()د.(:؟ث)
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36،عرالخاص!الفصك

!يؤالنبيزوجات

،113-7ءص،2،حالحوفيمحمدأحمدللدكتور"النبيأخلاق"منكتابعننكلأ

.الموضوعهذاحولالمؤلفلمزاعمنفنيدوفيه،19ء2القاهرة،مصرنهضة

وتعليل:!يل

والأهدافوالملابساتالأسبابببيانمقرونأ"بحيررزواجهتفصيلفيفلنشرع

فيه.مراكألاالذيالحقلينكشف،زواجكلمن

:(1)خديجةالسيدة-،

بالمتعهإغراءوأشدهاشبابهسنواتأنضرقضىبأنه"!يرالنبيتاريخينطق

نزيفالنفسهفراغاأوهدوءأأيامهأعظموعاش،مكةفيميسورةكانتالتي

والعشرين.الخامسةبلغأنإلىيتزوجولميخطبولم،عفيقا

قبللانحرفالمبطلونيزعمكماالاستمتاعرؤادمنكان"!ييهأنهفلو

جه.زوا

ا"لشبانعادةعلىمبكرةسنفيالزواجلتعخلالنساءإلىظامئاكانأنهولو

أترابه.ومنقومهمن

خويلدبنتخديجةللسيدةتاجرحتىوالعشرينالخامسةإلىبقىولكنه

وسيرته.أمانتهفأعجبتها،مالهافي

تج!زتقدوكانت،والثراءالحسبذواتمنخديجةالسيدة3،نتو

أيقنتلأنها،فرفضتهم،قريشكبارمنكثيرخطبهاثم،مخزومبنيفيمرتين

لثرائها.يريدونهاأنيم

5/434:الأثلابنالغابةوأسد،ا882،ا825،ا"18.24ا4/7:البرعبدلابنالاشساب(1)

.كاوا/2:الطبريوتارلخ0/285:الباريوفتح،0ء/8:العسقلانيحجرلابنلإصابةضا
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المسلمينامبراطوريةومؤسسالإروميادينمؤسرصمجيه!محمد362

وسيرته؟!ي!محضدبأمانةلإعجابهاالصدىكانفماذا

نأيمنعكالذيما:لهفقالت،صديقتفاأوأختهاإليههيأرسلتلقد

تتزوتخ!؟

به.مح!زتأماأمللثلسمت:قال

ألا،والكفاءةوالشرفوالمالالجمالإلىودعيمت،ذلككفي!تفإن:قالت

صتجي!؟

هي؟ققن:قال

خويلد.بنتخديجة:قالت

بذلك؟ليفكيف:قال

ذلك.على:قالت

عشربخمسةتكبرهخديجةأنيعلموهو،رضاه"يجلااللهرسوللهافأعلن

مرتين.قبلهتزوجتأنهاويعلم،أكثرأوعامأ

السعادةأمامال!متنفارقفتوارى،خديجةبالسيدة"يخ!النبيزواجتمثم

خديجة:السيدةلهولدتإذ،والبناتبالبنينوالبهجةالعشرةوطيبوالوفاء

،كلثوموأم،وقلمحنب،(2)والطيببالطاهر"وهوالملقبالقهوعبذ،القاسم

ورقتة.،طمةوفا

معالزوجيةالحياةبهذهيسعدوهوكان!ع!النبيئأنالنظرليسترعىوإنه

،حراءغارفيمتعئذامفكرايقضيهاالعددذواتاللياليبيتهيتركخديجةالسيدة

إليهيخخلحيث،عامكلمنرمضانشهرالغارهذافيالتحنثعلىودحرص

قفرغارإلىبيففارقمابالنساءالكلفذويمن!وأنهفلو،الطعاممنقلما

وتبتله.تفكيرهإلايؤنسهلافريذاص،وحيذااللياليبهيقضيموحشجبلفي

قتيبة.لابنوالمعارف،للسهيليالأنفوالروض،القيملابنالمعادزاد(2)

http://www.al-maktabeh.com



343عرالخاصل!ا

وأمامالزوجيةالسعادةأماموزوجتهعهلىشصالنبيرنالسنفارقتوارىولاقد

وتثبيتها"!ييهمحمدبرسالةالتصديقإلىمسارعتهامنالجليلةالسيدةبهنغفتما

تعالى.الفهاختارهاأنإلىوالضثراء،البأساءفيوممالهابنفسهاأتاهومشاركتها،لى

إلآيكرهماكينالمشرمنجدليلا9يمان،النساءمنبهآمقمزأولكاذتشقد

عليه.وهؤنتوأيدتهعنهخففت

أولالوحيعليهنزلحينماو!"للنبيالحبيبلقاءهاالعظيمتاريخناينسلم

اللهلايخزيكوالقه:لهوقالت،وهدأتهفضقته،يرتجفإليهاعادوقد،مرة

الكل،وتحمل،لأمانةاوتؤذي،الحديثوتصذق،الرحتملتصلإنك،أبذا

الحق.نوائبعلىوتعين،الضت!وتفرى

الكتب،وقرأ،تنص!قدوكان-نوفلبنورقةعمهاإلىصابنانطلقتثم

لهوأبدت،غبهومخقدخبرعليهفقصتت-والإنجيلالتوراةأهلمنوسمع

الأكبرالناموس!همخفذاأتىمابأنأخبرهاثم،ملئأفأطرق،عليهإشفاقها

يثبتأنوعليه،لأمةاهذهنتيسيكونبأنهوبمثترها،موسىيأتيكانالذي

.(3)ورقةقالبمافأخبرته!ي!النبيإلىفرتجكا،يفزعولا

وعشرينخمسأوحدهاخديجةبالسيدةمكتفيأعاشه!"النبيئأنعلى

يجريمجتمعفيزوجةإليهايضمأنفييفكرولم،ضرةمعهايشركلمسنة

وهيالقوةبريعانيستمتعفيهاهوالعمرمنفترةوفي،الزوجاتتعذدعلى

والشيخوخة.الكبرإلىتخحدر

عليهاحزن،(4)وستونخمسأوسنةوستونأربعوعمرهاافتقدهافلما

.الوفاءوعظيمالنبؤةبجلاليليهتحزنآ

5/430.الغابةوأسد،2/205:اطبريوتاريخ،1/254:فمام!ابنسيرة(3)

.5/438الغابةوأسد1825،)4/818:الاستيعاب(4)
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المسلمينريةرطا!بلاومؤس!الإررميادينمؤصجبهيمحمدا/ث!3

لإعجابهكتمانغيرفيعليهابالثناءذكراهايعطر،لهاوفئأحياتهطيلةيزلولم

السيدةإنحتى،بعدفيمازوجآتهمنمسمععلى،ذكرهاطيبعلىوحدبهبها

اللهرسولذكرلكثرة،خديجةمنغرتمامثلامرأةمنغرتما:قالتعائشة

إليهن.يهديهاخديجةصديقاتفيتتبعال!ثئاةيذبحكانإنهحتى،إتاها!!تئ

البيتمنيخرجيكادلا!ؤاللهرسولكان:عنها(القه)رضيوقالت

فأدركتني،لأيامامنيومأفذكرها،عليهاالثناءفيحسن،يجةخصيذكرحتى

اهترحتيفغضبمنها؟خيراالقهأبدللثعجوزاإلآكانتهل:فقلت،الغيرة

بيآقتتئما،منهاخيراالقهأبدلنيما،لاوالفه:قالثم،الغضبمنشتغرهمقذم

حرمنيإذمالهافيوواستني،الناس!كذتنيإذوصذلهتني،التآس!كفرإذ

.النساءأولادحرمنيإذأولادامنهاالقهورزقني،النالع!

توفيتوقد.أبذابسوءلاأذكرها:نفسيفيفقلت:عائشةالسيدةقالت

.سنواتبثلاثالهجرةقبل

:(5)سمشعبدبنقيسبنزمعةبنتشؤدة-2

عمها-ابن-وزوجهاهيأسلمت،الإسلامإلىالنساءأسبقمنكانت

ثم،وأقاربهاعمهابنيبإسلامهاوخالفت،شمسعبدبنعمروبنالسكران

لهما،المشركينإيذاءمنفرازاالثانيةالهجرةفيالحبشةإلىزوجهامعهاجرت

زوجها.توفىمكةإلىعادافلما

تجدأنتستطيعلا،الحركةبطيئةثقيلةالسنكبيرةسودةالسيدةكانت

منيتزوجهاأنترضىلاحسيبةوكانت،لهزوجةيرضاهاالذيءالكف

يعادلها.ولايكافئهالا

الغابة،وأسد4/11.203:حعشامابنوسيرة،18ء4/7:والاستيعاب،8/117:الإصابة(5)

5/484.
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365عثراخاصا!صل

لئا،،منهم!هعلىأسلمتالذينأهلهاإلىترجعأنتستطيعتكنولم

.الإسلامعنولردوهايؤذوها

:ء!رر؟النبيفعلفماذا

فيإلابهـطتئنلمولكنز،بسنتينالهجرةقبلتزوجهاإذ؟كرمهالقد

.سنواتبثلاثخديجةالسيدةموتبعدأي،المدينة

لمبادرتهاتكريمأوكان،الغلاظقومهاأذىمنلسودةحمايةالزواجهذاكان

وكان،بعقيدتهاالاستمساكعلىوصبرها،بدينهاوفرارها،الإسلامإلى

وتأليفقومهااستمالةمنالزواجهذايخلولم،زوجهاعنلهامواساة

ومراعاةتكريمزواجإذأفهو،!يراللهرسولأصهارصاروالأنهم،قلوبهم

.واستكثاراستمتاعلازواج،الإسلاملصالح

،حذةوبهاالحركةثقيلة-سنهاكبرإلى-كانتأنهاننسىأنيصحولا

زمرةفيأخ!ثترأنأؤدوإنما،شأنيمنحلفيأنت:!ؤللنبيقالتولهذا

لعائشة.يوميؤقئمتوقد؟أزواحلث

منعنهنتوفىمنسائرمععنهاتوفىحشىكلجيهالقهرسولأمسكهاوقد

ته.زوجا

:(")ركبأبيبنتعائشة-3

هجرته،فيورفيقه،المقربالأثب!وحبيبه،الأوا،النبيقي،اـهابنةهي

الإسلاملنصرةمالهومننفسهمنبذلطالماالذيرفيقه،جهادهفيوظهيره

وأن،نفسهإلىالناسأقربيكونأناستحقحتى،ؤ!طاللهرسولو!ؤازرة

.الأولوزيرهبمثابةيحون

الحكعاظةوتذ!،8/45الكبرىوالطبقات،8/130:والإصابة،4/1881:الاستيعاب(5)

.5/501:الغابةوأسد،كاا/ا:للذحبي
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34لأع
المسلمينامبراطوريةومؤس!الإسلاميا!دينمؤس!ق!.همحمد

إلىوشرفاقربهإلىقرئايزيدهأنمنأعظمحبيبه!ؤالنبييكرمفبماذا

شرفه؟

عائشة.السيدةكريمتهفيتزوج،إليهيصهرأد!منأولىثمةيكنلم

بثلاثخدسجةالسيدةوفادبعدهـوجةإلىساجةفيئوهو!النبيتزوجها

فعلأ،لااسفازوجة-سبقكما-كانتزمعةبنتسودةالسيدةلأن،سنوات

بحالها،عالمة،السنكبيرةوهي،لقومهاوتألفا،لهاتكرئما!"النبيتزوجهاإذ

بأنهاتشريفهاغيرتبتغيلاوأنها،شأنهامنحلفيبأنه!"النبيأعلنتولهذا

زوجاته.إحدى

ويشبع،يجوع-قمتهاكانوإن-البشريةكاملبشرأ"تخفهالنبيكانوإذ

فيفإنه،ويغضبويرضى،وممرضولصح،وينامويصحو،ولروىويظمأ

بمالآإالكريمالقرآنتصفهولم،ضقلثأنهلنفسهتدتجلملأنه،زوجةإلىحاجة

لتبليغتعالىالقهاختآرهمأناسئىأنهموالأنبياءالرسلمنسابقيهبهوصف

الشرائعهذهمنشريعةتجيءولم.وأبناءزوجاتمنهملكلوكان،شرائعه

جاءبل،الرهبانيةالبشرإلىليحببالإسلاميجيءولم،هذاخلافعلى

أخراهم.وفيدنياهمفيالناسأ!ورصلاحليكفل

وصبر،أولادمنهالهوكان،قبلمنخديجةالسيدة!والنبيتزوجوقد

بعدها.يتزوجأنفيغضاضةفلا،سنواتثلاثموتهابعد

وترعى،شئونهتدبرزوجةمنللبيتولابد،بيتصاحبط!نههأنهعلى

أنسه،إلىان!مئاوتزيده،لمأواهصالحوهو!هالنبيإليهليأوىوتعده،مصالحه

فيتعالىقولهوتحقق،وحنانهاالأنوثةرقةمنبشذىالعظيمالنبوةبيتوتعطر

لتسئكئواأزؤاتجاأنفسيكئمقننكمخققأنآياتهؤمنفهـو:عبادهعلىنعمهبعضبيان

.(21:)الرومالكويتقكرون،تقؤمصلآياتذبلثفيإنؤرخقةق!ذةنجينكمؤتجغلإتيفا
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بيتسةبشولجنهضواآتدونيوتام-استاوكنااسلهمنلافآكانوإذا

هل!رر!طومظرهووراحفيولحدضءهالبتلحصأنينةيك!لوز،لافإفيبمابخي!وو

ال!تكنمعانيمنالكريمةالآيةفيجاءمايحققواق!أبصتطيعونولا،الزوج!

لرحمة.واةضالموذ

التشريعمقكثيراسعرفنأندينتتيحوجاتهلزتخازالنبيمعاشرةإنثم

وروايتيا،أحاديثهمنكثيرسماعلهـنوفتيح،والمباحوالحراموالحلإلوالأحكام

وسيجيء،المبسوطةالفقهوكتب،المفعخلةالحديثكتبيقرألمنيتبئقكط

النتائج.فيهذامنففى

إلىيخفدنأنعلىدلنصصاءمشحغاكانين!!خلالنبيبيتفيزوجةوجودأنعلى

دينهم،شئزنعنالرجاكيسألكماثينهنضسثوز(عننبسألن،ا.لرباليفا"كمابيته

.با(خساء!كأشصعندماص!!قالنبيسؤالهمم!يتحر%كأعماعائشةالسيدةوش!ألن

مشهورةالحفظسريعثذكيةعنها!الله)رضيعائشةالسبدةكانتوقد

أمرعليهملو!شأا!!اصحابةا!:ساركانولهذا،اتين11شيهحمل!تلاوالحديثبرواية

فأفتتهم.استفتوهاالذينفي

أصحاب-عليناأشكلما:(عنهالله)رضيالأشعرعبموسىأبوقال

علدشا.منهعندهاوجدنالاإعاقثمةثممألناقطحدبث-!طصقياللهرسول

عنيسألونهايميررصحعمد5باح!مهحأمشيخةرأيت:صروقوقال

.!7)ئفل!ساا

آعسحابمنالفتمهاءوكانثةبط!صلافقيا"أكبرمنكانت:هبيالأوقال

.إليها)ة(يرجعونىءك!اللهرسول

لخىشيهما(اظهأرغ!ي!اثشةتأستدصقيمالم*بسادوا؟لإ"آت،45هـ/:لعدلابنالكبرفالطبتمات(7)

.)4/934:بلايهمتيعااوكاكا):بةاسصحاا

.15ا/لم:لذ-حصبيظالحقكرة%ز!!)
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كاشكابل،فحسبالفقهوعلىالحديثروايةعلىتفوقهايقتصرولم

بنهشامإنحتى،القصائدمنلكثيرحافظة،البيانقوية،اللسانفصيحة

منبشغرولابطبولابفقهأعلمأحذارأيت!ما:قالأنهأبيهعنحذثعروة

.(")عائشة

وإن،عروةمنللشعرأزؤىأحذارأىماإنه:فقالالزنادأبووحدث

كانما؟عائشةروايةفيروايتيوما:فقال،روايتكأكثرما:لهقيل،عروة

.(15)ارعشفيهأنشدتلآإشيءبهايتهـل

وكانت،(1))تيبمائةوالقصيدةبيتاستينالقصيدةترويكانتإنهاوقالوا

منبيتينر!"النبىأسمعفوقد،بهوالتمئلبالشعرالاستدورفيحصيفةتبقة

.عينيها)2)(بينماوقتلمنهاف!ممر،الهذليكبيرأبيضسعر

وقديرة،وفهمهاواستيعابهاالنبويةلأحاديثاحفظعلىقديرةإذافهي

وقديرة،خلواتهوفيبيتهفي!والنبيبحياةالخاصةالأخبارمنكثيرحفظعلى

خاصة،لأحوالتشريحمنيتفقمنأنالنساءمنغيرهامالاتستطيعتففمعلى

منكثيرأودؤنوا،روتهاالتيالنبويةالأحاديثمنكثيراالرواةسخلولهذا

فيسيجيءكما،عنهانقلتشتىآراءإلىالفقهاءواستند،وعتهاالتيلأخبارا

الدراسة.نتائج

استجابةعنها(القه)رضيعائشةبالسيدة"!لاالنبيزواجكانلقد

منوللمسلمينللإسلامخيرفيهوكان،العظيمالبيتولحاجات،للصداقة

.ونساءرجال

.12/35:التهذيبوتهذيب،5/504:الغابةوأسد،8/140:والإصابة،4/1883:الاشيعاد(5)

.!كا2/5:بلاسشيعاوا،8/50:تلطبقاوا،8/0،1:بةلإصاا(ا5)

.8/50:تلطثتاا(ا1)

للبيهقي.الخبوةلائلود،3/109:للغزاليلإحياءا(ا2)

.5/435:بةالغاوأسد،8/52:لإصابةوا،18ا4/1:لاستيعابا(را)
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4-حعصف)31(:

الثاني.وقلرهبمثابةكانالذيونصيرهوظهيره،الآخرساعدهابنةتلك

غزوةفيجريحأتوفىقدالسهميحذافةبنخنيسالأولزوجهآ!ان

فاستاخ،بكرأبوفسكت،يتزوجهاء؟ص!ركرأبيلصديقهغمرف!كرها،ر!ب

عمر.

رسولبضترقتةزوجفوكانت-عفانبنعثمانصديقهعلىعرضهاثم

ائميريدكانلأنه،اليوتمأتزؤخأنأريدما:عثمانفقال-توفيتفرؤ!"القه

.وعثمانبكرأبي:صديقيهإعراضررعمرعلىفعر،!"اللهرسولبنتكلثوم

يفعل؟فماذا

،وعثمانبكرأباإليهفشكا،جميعأملاذهم!ييهاللهرسولإلىذهب

كانمماخيرأوتؤله،صديقيهمنعمرنفسداخلماالكبيربقلبهالرسولفتدارك

هيقنعثمانوشزوج،عثمانمنخيرهوضنحفصةيتز!ج:لهقالإذ؟يريد

منثلاثسنةوتزوجها،عمرإلىؤ!"النبيخطبهاثم.حفصةمنخير

.كلشومأتمعثمانوتزوج،الهجرة

بينالتيالصثلاتصفاءعلىالشديدالحفاظمنضتر!اإذأالزواجفهذا

.الدعوةنشرفييؤازرونهوالذين"!يوالنبيإلىالمقربينالإخوة

بكر.لأبيتكريمأعائشةزواجكانكمالعمرتكريموهو

منعنه(الله)رضيعمرقلبض!م!قديكونأنعساهمايشفيبلسموهو

.وعثمانبكرأبي:صديقيهرفض

علىيحرصأنالأعلىوالقائدالأكبرالرئيسعلىيحظرالذيذاومن

والتكريم!التقربفيلينهميسويوأن،المح!ينأتهماعه.ءالمحظ ...بير

58"/5:بةلغااوأسد،8/240بةلإصاوا)4/1020،930:.بلاستيعاا(14)
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لماعمرأنمنلعمرتشريفبحفصة!رالنبيزواجأنعلىأذذوليس

علىالترابحثا-حفصةومنهن-زوجاتهطلقء!يلااللهرسولأنإشاعةبلغته

.هذابعدوابنتهبعمراللهتغتأما:وقال،رأسه

جاته.زهيعلق!ييئلماللهرسولأناستيقنمابعدلأإيهدأولم

فقدتهالذيزوجهاوتعويفعن،نفسهالحفصةتكريمالزواجهذاأنعلى

عالية.ومواساة،بدرغزوةفي

:(14)المخزوميالمغيرةبنحذيفةأميةأبيبنتهندستققةأتم-5

لأبيزوجةوكانت،بدرغزوةبعدالهجرةمناثنتينسنةىلجرالنبيتزوجها

.مخزومبنالأسدعبدبناللهعبدستقضة

نرة،/!لم3وء

!فه؟اللهرسولتزوجهافلماذا

أولوزوجهاهيوكانت،الإسلامإلىالسابقاتمنالسيدةهذهكانتلقد

،بدرغزوةزوجهاوشهد،المدينةإلىوهاجراعاداثم،الحبشةإلىهاجرمن

منه.ماتجرحفأصابه،أحدغزوةفياشتركثم،القومفارسوكان

بنتترةابنلأنه،حميمةأخرىصلةسلمةوأبي"لجفالنبيبينكانت

.الرضاعمنأخوهولأنه،"!رراللهرسولعمةالمطلبعبد

لماولهذا،الأولادكثيرة،السنكبيرةزوجهاماتحينماسلمةأموكانت

عيالهاوكثرةستنهابكبراعتذرتزوجهاموتبعدرم!عوبكرأبوخطبها

وغيرتها.

وزوجهاهيقذمتماعلىلهاجزاءبنفسهيرعاهاأنو!"اللهرسولفرأى

التكريممنشتىبوسائلالشهداءأسرالمعاصرةالدولترعىكما،للإسلام

شديذاحزنهايرىوهو،بأبنائهايتكفر!وأنيواسيهاأنورأي،لإيثارواوالتقديم

.44اك/5:بةلغااوأسد،94/":بةلاصاوا،4/1853:لاستيعابا(15)
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.خيرايخلقكوأل!،مصيبتكفييؤاجركأنالعهاستلي:لثافقال،زوجهاىلى

صصصص؟!لمةأبيمقخيرايكونومن:فقالت

وكفل،وكفلها،سلمةأبيمنخيرأنهتعلملأنها،!النبيفتزوجها

يتنافسكانالتيالمطنبعبدبنحمزةبنمتأهمامةسىحمةابتهاوزؤخ،أنجاءها

وزيد.وجعفرعليئعليها

خلالاالياء()بتشديدفيئ:خطبهاحينماز!"للنبيقالتالتيهيسلمةوأم

.الغيرةشديدةامرأةوأنا،معيلةامرأةوأنا،السنكبيرةأنا:ثلاث

فأدعوالغيرةوأقا،الفهفإلىالعياذوأقا،ستأمنكأكبرأنا:لهاء!ي!فقال

عنلث.فمذهبهاالقه

:(15)صعصعةبنعامربنيمنخزيمةبنتزينب-6

بنللطفيلزوجةوكانت،المساكينأمالجاهليةفيتدعىكانتالتيهي

الذيجحشبنالقهلعبدزوجةأو،بدريوماستشهدالذيالمطلببنالحارث

.الشبابسنتجاوزتفقد،صباأوجمالذاتتكنولم،أحديوماستشهد

"!ي!؟اللهرسولتزوجهافلماذا

وتعويضا،أبنائهاعلىوإشفافا،عليهاوحدبا،لهارعايةلاإيتزوجهالمإنه

،الهجرةمنثلاثسنةبها"لحيضزواجهوكان،الجهادميدانفيزوجهافقدعن

توفيت.ثم،أشهرثلالةأوشهرينلاإ"!م!النبيمعتعشولم

:الخزاعية)"ا(ضرآرأبيبنالحارثبنتخويرية-7

اللهرسوللمحاربةكثيرةجموغاجمعوقد،المصطلقبنيسيدأبوهاكان

خمسسنةالمصطلقبنيغزوةأوالمريسيعغزوةفيالجمعانالتقىفلما،"ظرز

،3/307:مهاابنوسيرة،5/418.الغابةوأسد،8/43:لإصابةوا،4/1804:لاستيعابا(15)

.كاه/3:الطبريوتاريخ
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وانتصرفحاربهم،فأبوا،الإسلامعليهم!تئاللهرسولعرضالهجرة!ن

عليهم.

صفوانبنلمسافعزوجةوكانتترةاسمهاوكان-جويريةوقعتحينئذ

فلبم،ذهبمن9قأواسبععنىفكاتبها،رم!يقبنثابتسهمفي-المصطيتى

اللهيارسول:وقالتإليهفمضت،"!يواللهرسولغيرلهامعيناتجدولمتجدها

تخ!مالمالأمرمنأصابنيوقد،قومهسيدضيرارأبيبنالحارثبنتأنا

وجئت،نفسيعلىفكاتبف،قيسبنثابتسهمفيفوقعحت،عليك

أستعينك.

ذلك؟منخيرفيلكهل:ءخييهالنبيلهافقال

الله؟رسولياهووما:قالت

وأتزوجك.،كتابتكعنكأقضي:مجتئ!قال

نعم.:قالت

فعلت.قد:!يقال

،الحارثبنتتزوج"خيواللهرسولأنوعلموا،الناسإلىالخبروخرج

تبقىأنيصحولا،!رواللهرسولأصهارصاروالقد:لبعفرربعضهمفقال

المصطلق.بنيسبايامنأيديهمفيماوأطلقوا،مفكنافيسباياهم

بركةأعظمكانتامرأةنعلملا:عنها(الله)رضيعائشةالسيدةقالتلهذا

جويرية.منقومهاعلى

جويرية.إلىء!حيهالنييفغيرهترةلأولااسمهاوكان

عنالمدافعينصفوففيصارواوأنأسلمواأنبنوالمصطلقيلبثفلم

له.المعارضينصفوففيكانواأنبعدالإسلام

وقوةالإسلاملخيرإلايكنلمبجويريةكليىالنبيزواجأنهذارمعنى

.الدعوةأنصارمنوالاستكثارالمسلمين
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:(ا7)حرفيبنسئفيانأبيبنتخبيبةأم-8

اللهعبيدزوجهامعوهاجرت،أبيهامنالرغمعلىأسلمت،رملةاسمها

فأبمت،تتابعهأنوأرادها،هنالكتنضرزوجهاولكن،الحبشةإلىجحشابن

.توما،رقهاففا

أعداءألذهمنوهوأبيهامنالرغمعلىأسلمتامرأة!فهالنبييكافئفيم

وأقواهم؟!هالني

تلقىبمامستهينةبإسلامهانرازاالحبشةإلىمكةمنهاجرتامرأةيكافئبم

دينها؟علىللحفاظوالحاجةوانحاطرالغربةآلاممن

مثلهتتنصترأنعلىوأرادها،الغربةفيوهمازوجهاتنضرامرأةيكافئبم

عنها؟وتخقىففارقهافرفضت

يتزوجهاأنعنخيرأ،لشأيهاوإعزازا،لهاوحمايةمكافأة"بحيررالنبييجدولم

والوحدةالغربةضيقمنولينقذها،الهجرةمنسبعأوستسنةبالحبشةوهي

.الالذاءلإسلاماوأعداءالشركزعماءأحدأبيهاقلبهايتألفلعله،والفقر

منالسابعالعامفي،سعيدبنخالدمعالهدنةإلاعامالحبشةمنتقدمولم

خيبر.فتحيومالهجرة

:(18)خزيمةبنأسدإلىنسبهاينتهي،رئاببنجحشبنتزينب-9

منها"تج!هالنبيولزواج.ب!اعبدبنتأميمة"!ي!اللهرسولعمةابنةهي

بعضرجاءثم،الحقمنهينفر،الوإقعيأباهتخليطآذووالغفلةفيهاختط،قصة

غبازايثيرواأنمحاولين،وضخموهالتخليطهذافتلقفواعالإسلامفصو

:هصمامابنوسيرة،5/573:الغابةوأسد،"8/4:والإصابة،1843،)92ء/4:بام!الا()7)

4/كا.

5/463:الغابةوأسد،8/92بةوالإصط،ا"4"/4:والاستيعاب،4/208:هشامابنسمب!ة)كاا(
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التيأقدامهميتجاوزلمغبازهمأنيجهلونكأنما!واللهرسولنزاهةحولول

الجوزاء؟يبلغأنلهأينفمن،أثارته

نأالعجبومن،أباطيلزينبمنز!"النبيزواجعلىالمنافقونديعنلقد

زيد!طبيهإلىجاء!فهالنبيئإن:كقولهم،الأباطيكهذهاعسلمينابعفم!سخل

فأبىيدخلأنزينبعليهوعرضت،يجدهفلم،زينبزوجحارثةابن

اللهسبحان:قولهسوىزينبمفتفهملمكلامآيقولراجغاوانضرف

.القلوبمصرثسبحان،العظيم

بلغني:لهفقال"بحي!اللهرسولإلىفمشىكانبماأخبرتهزيدعادفلما

فأفارقها؟أعجبتكزيسبلعلدخلتفهلا،منزليجئتأنكاللهيارسول

الله.واتق،زوجكعليكأمسك:"لج!النبيلهفقال

نأبعد!يوالنبي،فتزوجها،فطلقها،إمساكهاعنعجززيذالكن

عذئها.استوفت

زينبفرأى،زيدبيمتأتى!هالنبيعأنالقصتاأخبارمنآخرخبروفي

،النورخالقسبحان:قالإليهانظرفلما،طيبآتسحقحجرتهاوسطجالسة

لها:فقال،الخبرأخبرتهزيدجاءفلما،فرجع،الخالقينأحسنالفهتبارك

يتزوجك؟حتىأطلقلثأنللثفهل،!القهرسولقلبفيوقعتلعلك

يتزؤجني.ولاتطلقنىأنأخشى:فقالت

و!ءفأجابه،زينبأطئقأنأريد:لهفقال،!يواللهرسولإلىزيدفجاء

الفه.واتقزوجكعليكأمسك:بقوله

(15)عنه!والنبيصيانةيجبمماوأمثالهالخبروهذا

فهي:وتنقضهاالترهاتهذهتثطلالتيالحقائقأما

.3/237:للزمخشريوالكشافالالوسي،22/25:المعانيروح(15)

http://www.al-maktabeh.com



375عثرالخاهـصسالنممرر

السيدةفاششرته،الجاهليةفيسباءأصابهكانالكلبيحارثةبنزيدأن)أ(

قبلبمكةفتبئاهجيةاللهلرسولووهبته،عنها(الله)رضيخويلدبنتخديجة

سنين.ثمانوهوابنالنبوة

:النبربفقال!يررالنبيولقر!لفدائهفخرج،مكا،4حارثةأبوهعلمثم()ب

منعلىأختاربالذيأنامافوالقهاختارنيوإن،لكمفهواختاركمفإن،خيره

.أحدأاختارفي

رأىفلما.ر!"اللهرسولمعالبقاءأختارولكنه،وعقهأباهزيدوعرف

كليرثابنهزيدآأنالناسفأشهدالحجرإلىبهخرجزيدفعلهماز!ءالقهرسول

الآخر.منهما

حتى،!يرمحمدابنبأنهزيدوعرف،أخيهونفسحارئةنفسفطاتجكا

.(5:)الأحزاب(لآنجائهئماذغوفئم!:تعالىقولهونزلالإسلامجاء

.(20)آبائهمإلىالأدعياءودعىحارثةبنزيديومئذفدعى

سيتزوجزيدأأنسيجيء-كما-الوحيمن"!ي!النبيعلمثم)جص(

العربعليهتعارفمالإبطال،بعدهع!"النبييتزوجهاثم،يطلقهائم،قشب

المتتتي.زوجةتحريممن

شريفةلأنها،القهعبدأخوهاوأبى،فأبت،عقتهابنةقشبلزيدفخطب

مؤمنةءؤلايفؤمنكالطؤفما!:تعالىقولهفنزل،"لخ!النبيحررهعبدوفلدحسيبة

ققةؤرسونةالقةيفميؤفنأفرهئممنائخيرةنفئميكونأنأمراؤرسئوئةالقةقفنىإذا

.(3ء:)الأحزابملأفبيناضنلالأضنل

فزوجها،ورسولهالقهقضاهلماالخضوعمنبدآوأخوهاف!غبتجدفلم

وخمازادرهماستينزيدعننيابةمهرهاهوودفع،زيدمنكليرراللهرسول

تمر.منصاغاوثلاثين،طعاممنمذاوخمسين،وازاراودرعاو!حة

.2/542:الاستيعاب(20)
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فكانت،نسبهابشرفزهوهامنتنسلخأنتستطعلمزينبلكن)د(

إفهاحغى،يؤذيهماوت!ئجعه،وتجفوه،عليهوتافخر،زيدزوجهاعلىتتعالى

إلىيومأفجاء،زوجفالزوجيلامسكمايلامسهاأنعليهتمتعتقالواكما

نأفأريد،لسانهاعليئاشتدقدزينبإن،اللهرسوليا:فقال!لجولاللهرسول

:!الفهرسوللهفاقال،أطلقها

تطئقها.ولا،أمرقافيالقهواتق،زوتجكعليكأمسلث

وأنه،زينبسيطئقزيدأأنالوحيمنيعلم"سي!النبيكانوقد)هـ(

عليهجرىمائئطلحكيمإلهيتشريعيالزواجهذالأن،بعدهمنسيتزوجها

الابن.زوجةيحرمونكماالمتبئيزوجةتحريممنالعرب

العمليةالقدوةهوالهجرةمنخمسسنةقشبمن!والنبيزواجوكان

فيه.لاحرمةمماأنفسهمعلىحرموهماتحلالتي

أخذواشائعأنظامأبعملهيبطللأنيصلحخي!النبيغيرأحديكنولم

متبتيهعليتحرمالمتتتيالابنزوجةأن،متعاقبةأجيالااعتقدواإذ،بهأنفسفم

فاقتضى،ونقذوهاالعقيدةهذهعلىوجروا،الحقيقيالابنزوجةيحرمكما

علىالقضاءتكفلالتيالمكانةإلىوالشهرةالاقوةمنيبلغإيجابيأعملاإبطالها

الجديد.التشريعهذاإلىوقلوبهمالناسعيونوتفتح،ساباقةعقيدة

وبمطالبة،العربعقيدةبإبطالالكريمالقرآنينزلأنمنبديكنفلم

إبطالها.تحقيقوبعملهبنفسهيتوتىأنصولضصالنبي

يكتفأنبغيرعقيدتهمبإبطالالكريمالقرآنيفهـللملماذا:يقالوقد

بنفسه؟الإبطالهذايتوثىأنالنبي!كل!

يقدركانماواستقرارهاوشيوعهالخطورتهاالعقيدةإن:هذاعلىوالجواب

لها،والمطتق،للشريعةالمبتغبتنفيذهيكقفعمليتشريعإلاإبطالهاعلى

بهبن.النبيوهو،المثلىوالقدوة،عليهاوالحارس
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منخشية،زيدلغيرولالزيدالوحيمنعلمهبماغ!تلم!ب!النبيلكن

ابف.امرأةتزوجمحمدأإنقولهممنوحياء،الناسأقاويل

الوحي،منعلمهمانفسهفيأخفىأنعلى!ؤنبتهتعالىالقهعاتجطلهذا

شئونه،منشأنثلفييخشاهبأنألحقيقهوتعالىالقهلأن،الناس!!وخضثي

نأزيدإليهشكاحينمابهالأولىوكان،عملهفيلهوأذن،لهأباحهمافيفعل

زينب.شأنفيإليهالأمريفؤض!أنأو!مت

غفيهؤأئغف!تغفيهالفةأئغنميخفذيتفوذؤإذ!:تعالىقولهمعنىهووهذا

ؤالفةالئالم!ؤتخشتىفئديهالفةفانف!بلثفيؤتخفيالقةؤاتقيزؤنجلثغفيلثأفسلث

خربخائفؤمينغفىيكونلابكىزؤخناكقاؤطراقئفازيذقضىقفقاتخشناةأنأخق

قهوبمقفغولأالقهأفرؤكانؤطرامجئفنقفتؤاإذاأذمجيائهئمأرؤاحفي

(21)(37:اب)الأص

يفعلأنفيو!خالنبيعلىلوملاأنههيحقيقةتقريرالعتاببعدجاءثم

وأفر،يسلكوهأنالسابقينأنبياءهأقرالذيالطريقهوهذالأن،بهالقهأمرهما

له.لاهمعفبنافذالقه

السابقينالأنبياءأنتعالىذكرهفيضتمنيآخرعتابالتقريرهذابعدوجاء

ودخشونهالقهرسالاتيبتغونكانواالمرسوما!هيالطريقسلكواالذين

علىالإقدامفيحرجعليهميكنفلم،الناسمنبأحدولايأبهون،وحده

لهمكانتوقد،زواجوغيرزواجمنفيهعليهمووسئعلهمالقهأباحهما

.سراريوزوجاتمهائرزوجات

نفسكفيتخثى.والتبقىعايةوالربالعتق:عليهأنعمت.ابالإسا،دا!يلا:عليهاللهآنعم(2)ا

وضجر.ضيق:حرج.بهاوزواجكشف3طامنإليكأوحيماتكتم:مبذيهاللهما

التبتي.منأولادحعم:آدعياتهم
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الذينفيالفهشتةنةالقةقرف!فيفاحرجمنالتبيئغفىكالطفا؟بمم!:تعالىقال

ؤلاؤيخ!ثنؤنةالفهليشالاتيبقغونانذينبمفقذوراقذراالفهأفرؤكانقبليمناخفؤ

(22)(38.30:)الأصاب!بمخصييبابالقهؤكفئالقةإلأأخذايخشتؤن

حضثقلهغ!ييهاللهرسولاحتم!!الذيالناجزالتطبيقيالعمليالضجوبهدا
نأفبتن،متبتاهوزضجةالمتبئىبينوالصلة،ومتبتاهالمتبئيبينالعلاقةالكريمالقرآن

إليه.نسبهعلىالعربعرفجرىوإنتبتاهلمنولذاليص!التبنيمنالابن

لهمفضربالعربعقيهتعارفمابطلانيثبتأنالكريمالقرآنوأراد

قلبين،واحدجسدفييخلقلمتعالىأنه:أولهما،حسوسينصالين

زوجفهوحرملهإن،لهوزوجةلرجليأفأالواحدةالمرأةيجعللمأنه:وثانيهما

أفي.كظهرعليئأنمتبقولهنفسهعلى

الذيماوالآخر،احقيقياوالدهأحدهما،لرجلينابناإنسانيكونلاشكذلك

إليه.ينس!تأنيجمبالذيوهو،ت!متقهالذيهوواحدلرجليابنايكونوإنما،تبتاه

وأن،تبئاهالذيالرجلمالمنشيئألايرثالمتئتيأنهذاعلىترتبوقد

متبتيه.علىتحرملاالمتبثيزوجة

اللأئيأرؤانجكئمنجغلؤفانجؤفهفيقفبينقنبرخلالفةنجغلفا،ثو؟:!الى!ال

يفوذؤالفةاهكئمبأفؤقولكمذيكثمأئناغكثمأذمجياغكئمتجغلؤقاأمقاتكئممئفنتظاهرودط

آباغفئمتغففوانئمقإنالفهمجنذأقصنطفؤلآنجائهئماذغوفئمبمال!تييليفديؤكعؤالخق

تغقذتقاؤليهنبهأخطأتمفيفاخناحغفيكئمؤليس!ؤفؤابيكئمالذينفيقإخ!ائ!فئم

.(4.5:لإ)الأحزاب"ءوحيقاغفوراالفةؤكانئكئمففو

المعرفةهذهفإن،!محمدابنبأنهفترةعرفقدحارثةبنزيدكانواذا

زيد،بنحارثةهوأباهلأن،يكونأنيجبالذيالأصيلت!متيهحقيقةمنتغتر!لا

تعالى:قال

منه.ةيث!خلابالجديرفهوانحاوفممنكافيأ:حسيبا.وقسملهجبأو:لا!لهض!ق(22)
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النبيينؤخاتتماللهزسوذونيهنقيتجايتهنمقنأخدصأنجافخقدكالطفاه!،:!الىلظ

.(40:)الأصابلأغبيقاشنيئءصيكليالفةوكأن

علىلهاكافأة5منتخللمزينبمنضطا!هاللهرسولزواجأنعلى)و(

أبأحسيبةئرهيأحتيقاالعبدزيدمنالزواجلهبولها،ورشولهاللهلأمر!ضوءعا

.المغالاةحذإلىوالنسبالحسبيقذرمجتمعفيأ!أو

أنفسهميسائلواأنالقصةلأباطيلوالمصذقينالمرجفينعلىكانولقد)ز(

الأسئلة:هذه

عضته،بنتوهي،جمالهاعليهيخفىأو،زينبيجهل"لخ!يالنبيكانهل

بزيد؟الرضاعلىأجبرهاالذيهوبل،لزيدخطبهاالذيوهو

يسيرالكانذلكشاءلوأنهمع،هويتزوجهاولمزينبمنزيدأزؤقيولماذا

يسر؟أيماعليه

نأأم،بكروهيابتداءعقتهبنمتيتزؤخأن:كلكلروبمكانتهأولىوآيهما

صص؟اعتقهالذيمولاهعليهايخلت

إليهالفهبهأوحىالذيالزواجهذامنمجطايخهالنبييتحرقيأنالمعقولمنوهل

فيهالناسرريقوذأنيتحرتجلاالذيالوقتفي،الناسمنخشيةخبرهيذيعفلا

عليها؟فخلفهمولاهزوجةبجمالآغجتإنه

البالخلىالعظمىالرسالةأعباءحملالريوهو-ة!اطصالنبيكانوهمتى

النساء؟جمالليأسره

تعالى،اللهمنبأمركانالذيالزواجافيفيشسبهةلاتةضئاقذيبقفلم()ح

.وضعوهمايلغيجديدأقانونألهموليشرع،أنفسهمعلىحرموهمماللناسيى!

عن!فو،جولءفيكلهبالخبرلتنطقالكريمةالقرآنيةالآياتوإن

ضخمهثم،الغفلةوذووالقصئاصرحاكهماينقضىكشفاالزواتخ!هذامنضالض

.ملإسا!طاءأعدا
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التضير)32(بنيسيدأخطببنحتيئبنتصتنهية-،ه

كنانة:وثانيهما،م!ثئكمبنشلام:أولهمايهودياناثنانتزوجهايئمودية

الحقيق.أبيبنالربيعابن

ة!خدفطلب،الهجرةمنسبعسنةخيمرغزوةفيالسبايافعبوقعتقدو

جآرية،فخذاذهب:له!"فقال،السبايامنجاريةالقهرسولمنالكلبي

صفية.فأخذ

بنتإنها..القهضسوليا:فقالواطي!اللهرسولإلىالصحابةجاءحينئذ

إلالك.تصلحفما،النضيروبنيقريظةبنيسيد

غيرها.السبايامنجاريةخذ:لدخيةطمغالنبيفقال

ويتزؤتجها،يعتقهاوأن،قومهاإلىيعيذهاأنبينآلقهرسولوخترها

منه.الزوانح!فاختارت

حجرها،فيوقعقمرأأنلكنانةزوجةوهيالمنامفيرأتقدوكانت

منالزواجتتمنينإلاأنكلهذالاتأويل:لهافقال،كنانةعلىرؤياهاشقصتت

إلىبهاجاءوافلما،عينيهاخضترتلطمةوجههاولطم،محمد،احجازاملك

الخبر.هذافأخبرتهماهو؟:فسألها،بعينيهاالأثررأىكلكلتمالقهرسول

قومه؟سيدبشتهيسبياحماهإلىيؤوىأنفيمجظئىالنبيعلىحرجفأيما

وهبوطوالخزيبالمرارةتشعرحياتهاطيلةلبثيتسواهإلىصارتلوإنئما

فقالتبكيوهييومأعليهادخلصطا!ءالنبيأنهذاعلىللدلالةويكفيئالمكان

نحن:لانوتقو،مثيتنالانوحفصةعائشةأنبلغني:قالت؟كج!بيسا:لئما

قفستألا:!ي!لهافقال،وأزواجهاللهرسولعمبناتلأننا،صفيةسنخير

،3/350:هامابنوسيرة،-5/490:الغابةضأسدة12ء/":لإصابةضا،4/1871:لإسحيعابا(23)

351،354.
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محمد؟وزؤحي،موسىوعقيئ،هارونوآبي،متيخبهـآج-نآكيف:ن!هل

يعتقهاأنبينخيرها،سبيةامرأةمنيتزونخ!أنفيتجهاشصالنبيعلىحرتخأوآيمما

زوجة؟لهتكونأنفآثرت،لهزوجةتكونوأن،قومهاإلىثسذها

.والفض!!والعاق!!باحكمةمشهورةكانتوقد

الهذلية)42(خرنبنالحارثةبنتميمونة-،،

أخواتلهاأنوذلك،بال!أشرافمنبكثيرصلاتالسيدةلهذه

النبي،عئمالمطلبعبدبنالعباسزوجة،الكبرىلبابةالففتلام:هنشقيقات

أبيئزوجةوعصماء،الوليدبنخالداتمالمغيرةبنالوليدزوجة،الصغرىولبابة

الهلالي.القهعبدبنزيادةزوجةوعزة،الجمحيخلفابن

طالب،أبيبنجعفرزوجة،عقيسبنتأسماء:هن،لأقهاأخواتوائها

عقيس،بنتوسلامة،المطلبعبدبنحمزةزوجة،غغيسبنتوساحى

الخثعمي.منتهبنكعببنالقهعبدزوجة

بها؟ولغ!واللهرسولزواجشيالسببفما

يعتمروعو!فىالنبيالمطلبعبدبنالعباسفلقي،الثانيزوجها!ات

فيلكفهل،احارثبنتميمونةتاتصتاللهرسوليا:لهوقال،القضاءعمرة

.!ئحالقهرسوكشئبلجيا؟وشفأن

منسبعسنةسكةإلىوتوخهخيبرمن!لجبىالنبيفرغلماأنهآخرخبفيو

بنتميمونةجعثرلهخطبالحب!ةمنطالبأبيبنجعفرعليهاوقد،الهجرة

قيه!.النبيفز!جها،العباسإلىأمرهاوجعلت،فأجابت،الحارث

:ملابساتعدةالزواجهذافيظح،اقأذبدرلا

أخواتهاإحدىأنو،ح!بماالنبيعمالعباسزوجةشقيقتكاإحدىأن)آ(

5/550:بةلغااسدآض،ا"8/2:بةلإصاوا،اء4/51:بلاستيعاا(42)
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والعباس،ه!زيالنبيعملحمزةزوجةوأخرى،طالبأبيبنأجعفرجةزهلأشيا

!و،الفهرسولإلىلأقارباأقربمن(عليهمالفه)رضوانتحمزةوجعزس

.وللإسلاملهولاءأعظمهمومنإليهأحتهمومن

صطا!!إننبياعىعرضاعاقا،ع!كهالإتوجعفرمجطا!طالنبيعماالعباسآذ()ب

وحثهغ!ررالنبيوكرم،نفسيهماوتشريفتشريفهايبتغيان،صريحأعرضآ

.العرضهذايرفضأنتأبىلصحبهووفاؤه

من،أشرافلسادةزوجاتالشقيقاتوغيرالشقيقاتأخواتهاإن(!)

.المصاهرةهذهبسببيظاهروهأنللإسلامالخير

مرتين.تزوجتثيبامرأةلأنها،يغريماالسيدةهذهفييكنلمأنه)د(

تعالى:قولهنزلوفيها،عطا!هللنبينفسهاوهبتالتيهيوأنئما)هـ(

أفاءمفايميئلثففكتؤفاأخورهنآتيحتاللأتيأرؤانجلثنلثأخففناإتاالنبيئأييايا!يمع

فانجرئظاللأتيخالاتلثؤبخا!خايلثؤبخاتغفاتلثؤنجناتغقلثوبناتغقيكالقة

منتلثخايكتةيسئتنيهخهاأنالتبىأراذإلطبلتيئنف!نقاؤقبمتإنؤلإامرأهـقؤمنةفغلث

.(5:ه)الأحزاببةمنينالمؤذدر

عمهوابنعمه:حبيبيهرغبةعنليتغاضى!أخلاقهكرميكنشلم

ةي!هظتفيت!مآأمامالطريقليسدولا،لهنفسهاوقبمتامرأةليبخسلاو،جعذص

ميمونة.فسفاهترةاسمهاوكانفتزوجها،والمسلمينلإسلاما

:التمبطية)52(مارية-"2

الإسكندريةحاكمالمقوقسإلىبكتابتفتعةأبيبنحاطبص!!جمالنبيبعث

لقاءوالكتابالرسولفتلقى،لإسلاماإلىبدعوةالهجرةمن!ستسنةمصصسو

.3/85.خاالطبريخروتا،5/542:بةلغااوأسد،ا8/85:لإصابةاض،ءا12//4:ب!لأ،صحتيعا1(25)
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383عراخاهمسالئحسل

ومعها،خاصة!يرللنبيالحبطيةمارلةمنهاهداياص!ش!النبيإلىوبعث،حستا

.جوارأربعمعهابعثإنهوقيل،المأبورلهيقالوخصيئسيرينآختها

الرحمنعبدابنهلهوضل!ت،رابتبنلحسانسيرينىخيلااللهرسولفوهب

إبراهيم.ابنهلهفو(لدتماريةلخج!النبيوتزةقي

ذلك؟غيرينتظركانالذيفما

باسمه؟إليهمهداةوهيماريةيرذأن!يقبالنبييليقكانهل

أنههذاعلىوزاد،بالحسنىورسوله"يخييهالنبيكتابتلقىالمقوقسإن

نشرإلى!هالنبيفيهيسعىظرففيقبولهامنمندوحةفلا،هداياأهدى

.الأنصاروكثرةالقلوبواجتذاب،الميادينوافتتاح،الدين

!لو!يخل"إليهالمقوقسأرسلهاوقدلغيرهيهبهاأنالحميدالسلوكمنكانوهل

خاصة؟

رففهذاعملهلأن،ماردةوالىالمقوقسإلىلأساءذلكفعل"تجيورأنهلو

.وإباءقبولهاعنترفعآوللهبة

وتطبيقأ،لهاوإرضاء،للمقوقسمرضاة،!يديتزوجهاأنلاإيبهتفلم

به.وتعريف،للإسلامنفعكلههذاوفي،بالكتابئاتالزواجلاستحلالعملثآ

النتائج:

بعد:أما

الدراسة؟هذهأثمرتهاالتيالعامةتالختافما

هي:،نتائجعدةآثمرتلقد

لأولى:ا

،للهوىلاللحكمةوكان،للدنيالاللدينكانعيات"اللهرسولاجزوأن

.والاشثارلاستطرافواللمتعةلاوتقويتها،ونشرهاالدعوةلتوطيد
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المسلمينريةا!براطوومزص!الإسلاميالدءمؤصبت!همحمد

كاوريبتغيهماعنها(القه)رضيخديجةبالسيدةاجهزومنخه!ابتغىثضد

.وأبناءوزوجةبيتلهيكونأن:قبلمنرسولكلابتغاهوسا،إنساذ

والمسلمين.للإسلامالخيروفاتهابعدالزواجمنابتغىثم

يضيث!وأن،قرابةقلبهإلىاالثريبيزيدأنإلىحيئايعمدكانأنهذلك

إخلاعأ.بمهاشصورسولىلقهافلصوإلى،ألفةأليفهوإلى،محبةحبيبهإلى

القه،دينوليؤازروا،ليناصروهالأصهارمنيستكثرأنتارةيتوخىكاصانو

.والوفاءالنصزةتستوجبحميمةصلةالمصاهرةيعتذهمجتمعفي

الأسرىليطلقواالغالبينالمسلمينأمامالمجاليفسحأنإلىمرةيقصدكانو

يرضوهاأنوالمسلمينللإسلامالخيرمن،مةمهزوعظيمةقبيلةمنثالسبايا

.لإسا،ماوتظاهرلتسا!

له،نفسهاوهبت،فيهاللرجالأربلامستةامرأةيكرمأنمرةيىسيد!كان

.أرادتكمالهاتشريئأزوجاتهإلىفيضضها

حزدطوليذا؟بمصاكص!تهيشرفواأنأرادوا،قوسةيكرمأنتارةيبتغيوحصان

طلهتمجطا--النبيإنلهقيللمانض!خاأشد(عنهالقه)رضيالخطاببنعص!

الحقيقة.علمإلالماكربهينفرجولم،حفصة

فاطمةالسيدةابنتهوزوخوربيبهعمهابنوهو-طالبأبيبنعليئوذكذلك

بماالئيامفيتقصرأنخشيتلكنها،طالبأبيبنتهانئأتمأختهجهو!ىيأن-

الزوجية.واجباتعنيسمغلونهاأبناءذاتلأنها،حقوقمن!طكط!هنصبجب

لعله،وحنتمهالعدوحدةمنالمصاهرةتخف!أنحينةيريد+سثصالنبي!صاذو

.حر.دفيآضفكأيئ

اجئهاداعا!التشجيعإلىوالتعويضاساةالموإلىحينآيئحما-!اجنن!حصات

لأن،الإساربمعنعاف-الافيوعاتلهازوجهافتما-تالتيالأيمفيتزوجكاالباسس!
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زوجاتهممصبسعلىادجاهديناطمئنانوفيه،ولبنييالهاخيرابهازواجهفي

منوما،عائلوهماستشهدإذاسيرعونهموالمسلمين!نهمالنبيلأن،وأبنائض

ممتنفوسهمفيأعزوالاستشهاد،الجهادإلىيدفعهمالاطمئنانهذاأنفيشك

.الحياة

للتشر!يع؟1ناسلطاذوحاكمكتابيئإليهبعثهاالتيالكتابيةيتقبلحينأكانض

،الإسلامسماحةعلىوللتدليل،ناحيةمنالدعوةلنشرللتمهيدو،ناحيةمن

دينها.علىتبقىأوتسلمأنالكتابيةفللزوجة

الثانية:

السيدةتوفيتأنبعديتزؤقيلمأنه!برزواجهتفصيلمناتضحوقد

تواتئلاسنوهذه،السادسالعقدأولشيإلاوهوعنها(الله)رضيخديجة

نأبعدلاإيتزؤقيلمأنهواتضح،الجسديةباللذاتالشغفولا،بالنساءا+لحف

.سنواتثلاثوفاتهاعلىمضت

الثالثة:

،ثيبات-عنها(الله)رضيعائشةالسيدةعداما-جميغازوجاتهأنوتبين

.مسئاتأحثرهنوأن

را!!بألاالفتياتمنبعضهنيتخترلملماذاأو،كقهنيتخبهـهنلمشلماذا

؟أرادهلويسثرأيماعليهميسورأذلككانوقدالحسان

مآوالفتاةالتيح!؟أمالبكر.النساءإلىالظمآنالرجلعندأحظىوآيهما

المحجوز؟

أبعدكاسا+في-النبيأنعلىقاعلعآدليلأوبالمسناتبالخيباتالزواجأليس

!سخصصافترىكماالجنسيئوالظمأالجسديبالاستمتاعالكلفعا!الناس!

؟لإسلاماموححو
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بعة:الرا

منبكثيرالإسلامرفدنجواللهرسولزوجاتأنفيشكمنوليس

بالدين.الصلةالوثيقةالحاقاتق

يخريركسالمالتيوبأعمالهكلي!النبيبسلوكأخبرناللانيهنفمثلأ

ته.جالفو

غيرلايعرفهانسويةأحوألمنالمستنبطالتشريعمنابعكناللاتيوهن

.أخرىإلىامرأةمنيختلفوبعضها،أزواجهنإلايعلمهاولا،النساء

يسمعهاولم،بيتهفيقالهاالتيالشريفةأحاديثهرويناللاتيوهن

غيرهن.سمعهاالتيبعضهاروايةوصخخن،غيرهن

الكريمة.القرآنيةبعفالآياتنزولأسبابوفي،الفقهفيآراءولبعفهن

رسولعنالروايةعلىالحرعرأشدحريصاتكنفقد،هذافيعجبلاو

تعالى:بقولهعملا+شروالقه

؟خبيرانطيقاكالطالفةإنؤائجكفةالفهآياتمنئيوتنهنفيئتقىفازاذكليدط؟كة

.(34:)الأص!اث

وأذاها،ووعاهافحفظهامقالتيسمععبدآاللهتضتر:كلصنههبقولهوعملا

.منه)كار(أفقههوقنإلىفقهحامليورلمحت،فقيهغيرفقهحامليشرلمحت

غنهن.الأحادبثمئاتالئقاتروىولهذا

اللمحة:هذهخسئبناو

!يئ:النبيبأعماليتصلمما-،

السيدةبلغفلما،إحرامهقبليتطيبأنالمحرميمنععمربنالقهعبدكان

أطتص!كنمت،الرحممتعبدأبااللهيرحم:قالتطقولهعنها(الله)رضيعائشة

طيبة.ينضحمحرمآيصبحثم،(27)نسائهعلىفيطوف!ضءاللهدرسو

.401:لل!اشعي!سالتيأ!26)

يى!ورهن.:عليهنيعحه!ث(27)

http://www.al-maktabeh.com



لألا7اخامسثا!ول

---

.محرموهوكلئئيالنبيمفرقفيالطيبؤبيصإلىأنظركآتتي:قالتو

لحرمهي!ميالقهرسولطتبست:قالتأنهاعنهاالقآسمعنالشيخانوأخرج

ابنذلكعلىوتابعها،بالبيتيطوفأنقبلأحلحينولحقه،احرمحين

عباسمسا)"2(

.(20حائفرإوأناو!خمالفهرسولرأس!آرجلكنت:عنهاروقيو

.ووضوئه)03(ترجلهفياستطاعماالتيفنيعجبهكانغ!ررأنهعنهاوروى

بغيرأصبحإذاالجنبصومببطلانيقول(عنهالله)رضيهريرةأبووكان

النبيأنعنها(الله)رضيعائشةالسيدةحديثبلغهلماقولهعنعدلثم،طهر

.(31)يصومثمجنئايصبحكانمجولشص

توجبالقبلةإن:يقولعنهما(القه)رضيعمربنالقهعبدوكان

وهويقئل!اللهرسولكان:بقولهاعائشةالسيدةعليهفاستدركت،الوضوء

.لايتوضأ)23(ثم،صائم

يملكوأيكم،صائموهونسائهإحدىيقثلمجطا-يداللهرسولكان:وقالت

.(33)هبرإيملكككلواللهرسولكانحصماإربه

كان!يؤاللهرسولأنعنها(الله)رضيجحشبنتفلمحنبالسيدةوذكرت

.(34)رف!صمنمخضثبفييتوضأ

عطاشصالنبيمارأتأنهاعنهما(الله)رضيعمربنتحفصةالسيدةوذكرت

.(35)عامينأوبعاموفاتهقبلكانحتىجالسألمجصلي

علىعنها(القه)رضيعاثةالسيدةاستدركتهمالإيرادوالإجابة،1/151:البخاريصحيح(28)

.لمعان:وبيص.114:للزركشياصحابةا

.12/490:الباريمافتح(30)،(28)

.151:بةلإجاا(32).124:بةلإجاا(3ا)

وحاجته.ودينهعتمله:إربه2ءا/7:ويالخوح!ثلمسلمامححيح(33)

.نحاسمنملونوعاء:صافرمنمخضب.324كالم:حخبلبرأحمدمند(34)

.285/ء:احسند1(35)
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.(3الفجر)كابدأإذاخفيفتينركعتينيصليه!يقكان:وقالت

رسولأكان:عنها(القه)رضيسفيانأبيبنتحبيبةأمالسيدةضشئلت

.(37)ىذأفيهترمالمنعم:قالت؟فيهمعكينامالذيالثوبفييصليء!!الله

أربيماعتمر!هاللهرسولأنعنهما(القه)رضيعمربناللهعبدذكرولما

مأياتسمعينألا،عائشةللسيدةالزبيربنعروةقال،رجبفيإحداهنمرات

الرحمن،عبدأباالقهيرحم:فقالت؟الرحمنعبدأبويقولماإلىالمؤمنين

قط.رجبفياعتمروما،معهوهوإلا"لخ!ؤاللهرسولاعتمرما

نأإما:حالينمنيخلولاعمرابنسكوت:بقولهالجوزيابنوعتق

قولإلىبسكوتهفرجعالنسيانبعدذكريكونأنوإما،فسكتشلثقدنيكو

اعتمر:(عنهالله)رضيأنسوقال،جيدأضبطأهذاضبطتوعائشة،عاتشة

.(38)القعدةذيفيكلهاعمراتأربععطاتجهاللهلرسر

:النساءبأحواليتصلمما-2

يأمرالعاعرربنعمروبنالفهعبدأنعنها(القه)رضيعائشةالسيدةبلغ

النساءيأمرعمرولابنعجبايا:فقالت،رءوسهنينقضنأناغتسلنإذاالنساء

كنتلقد؟رءوسهنيحلقنأنيأمرهنأفلا،رءوسهنينقضنأناغتسلنإذا

ثلاثرأسيعلىأفرغأنأزيدوما،واحدإناءمن!ي!اللهورسولأناأغتسل

خزيمةابنورواه،شعرآليأنقضوما:قالتأنهاوفيه،النسائيورواهإفراغات

ذلك.منأتمصحيحهشي

تنقضهل!صالنبيسألتلماأنهاسلمةأمعنصحيحهفيمسلمضروى

،حثياتثلاترأسكعلىتحثىأنيكفيكإنما:لهاقالالجنابةلغسلهاضنمار

ص.فتطز!ين)93(،الماءعليلثنفبمخرثم

.325/ء:المسند(37).284:ء/ا!سندا(30)

.12ءوالإجابة،8/237:ويالنوثسحمسلمصحيح(38)

.134:لإجابةوا،280/ء:حنبلبنأحمدممن!(3ء)
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طيغاللهرسولإلىجاءتطلحةأبيامرأةسليمأمأنسلمةأمتص"ذو

إذاغسلمنالمرأةعلىهل،الحقمنلايستحياللهإناللهرسوليا:!قالت

.الماء)04(رأتإذانعم:!اللهرسولفقال؟احتلص

لرسولتبسطإحداناكاشكا:ليةالها3الحارتبنتميموشةالسيدقوقالت

.عليها)14(يصلىثمحائضوهيالخفرةقيه!اطه

المتوفيالحاملعذةأنيرىغنهما(الله)رضيعباسبناللهعبدوكان

تنتهيأنهارأياهريرةوأباسلمةأباولكن،الأجلينبأبعدتنتهيزوجها!ا

سبيعةؤضقمثقد:فقالت!يرالنبيزوجةسلمةأمإلىفأرسلوا،بالوضع

نأ!أمص!اه!!طالقهرسولفاستفتت،بيسيرزوجهاوفاةبعدالأسلمية

(42)
شزونح!

فجاءني،للحجءخييهاللهرسولمعخرجت:عائشةالسيدةوقالت

حتىبالبيتتطوفيألآغير،الحاخيفعلهماافعلي:ليفقال،فبكيت،الطمث

.!43)تطهري

فقالت:و!ع:اللهرسولإلىجاءتالأنصاريةيزيدبنتأسماءأنوذكرت

فكاثتفتوضتئي،مضمئكة344(فرصتةخذي:!ج!قال؟الحيضمنأغتسلكيف

فاستحيا،اللهسبحان:يقولمرةكلفيوهو،ثلائاذلكفكرر،سؤالهاتعيد

.(45)ديريماوعرفتهافحذئتهافأخذتها،لوحههوأعرصىكا .....افيماف!

.5ءا/):البخاريصحيح(40)

.1/155:البخاريصحيح(41)

سعت.ممنصغيرةحصيرة:الخمرة331كالم:امسندا(42)

.)5/70:الترمذيسنن(43)

خحمك.عليئهاقعلنأشصعة:ممسكةضصة.2)1/7:البخاريمماصحيح(44)

.1/212:البخاريصحيح(45)
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الملمينامبراطوريةمؤ-والإسلاميالدمؤسر!تضلهمحمدلأرع3

الحديث:بروايةيتصلممالإ-

،بيانإلىحاجةفيليستفإنهاالنبويةلاذحاديثالمؤمنينأضهاتروايةأما

عنهن.رويتالتيبالأحاديثحافلةالصئخاخالكتبلأن

أنفاقتإذا:!قالنبيقال:عنها(القه)رفهصيعائشةالسيدةقالتفحثلا

،ت!سكبماولزوجها،أنفقمتبماأجرهالهاكانمفسدةغيربيتهاطعايممنالمرآير

.(4"3ائيشبعضأجرمه!ضعبينقص!ولا،ذلكمثلوللخازن

فيمعتكفوهوتزورهء!ي!الفهرسولجاءتأنهاصفيةالسيدةوأخبرت

"سم!،اللهرسولمعهافاتام،قامتثم،رمضانمنالأواخرالعشرفيالمسجد

بهمامر!"النبيزوجسلمةأمبابعندالمسجدبابمنقريبأبلغإذاحتى

على:لهمافقال،نفذاثم،القهرسولعلىفسقما،الأنصارمننرجا3

نإ:فقاذ،ذلكعليهماوكمر،اللهرسولياالقهسبحان:قالا،رسئلكما

قلوبكمافييقذ!أنخضيتوإني،الدممبلغالإنسانمنيبلغاتشيطان

.(47)أئيش

قفن:بعمرةيحللنأننساكأه!يوالقهرسولاأقرلما:حفصةالسيدةوقالت

حتىأحلفلاولتذتأهديتقدإني:قالمعنا؟تحلأدطالقهرسوذيايمنعكشما

.(48)ييهدأنخر

ولعلإليئتختصمونإنكم:قال!ييهالقهرسولأنحبيبةأمالسيدةوروت

نحوعلىلهأشضيبشرأناوإنما،تغضرمنبحختهألخنيكونأدقبعضكم

.(4")يأخذهفلا،نارهوفإنماشيئآأخيهخقمنلهقضتيمتفمن،منهأسمعما

.ءا/4:البخاريصحيح(4ء)

.6/337:حنبلبنأححدومسند،5/204:البخاريمماصحيح(471

ليتلبده!!شفيصمغكأ5شيثآالمحرميجعلأت:انتلبيد.285كا!:حنبلبنأحمدمسند(48)

.3،0/ء:حنبليأححدمسندو،4/385:اجخاريممااصحيحا40)

http://www.al-maktabeh.com



3؟ااخالهحصث+اأ

بالممتواكلآقرتئهمأضتيعلىأشمقأدطاشؤلا:عوليصقولهحبيبةأهاالسيدة!وتو

يتوضتأون)05(كماة،اصسلعنذ

أبيإن:فقال!يروالنبيإلىجاءرجلأأنزمعةبنتسودةال!يدةوروت

أبياثعلىكانتو"آرأيست:+!نهه4الارسو-كقال،يحبئأنيستطيعلاكبير!خ

فالفه:فطاخصاللهرسولقال،نعم:الرجلقال؟مئلثقبلعنهشكضيته!!

.ص(51)أبيكعنحغ،أرخم

المؤذنسكتإذاكاني!كالفهرسولأنعمربنتحفصةالسيدةعنورويمتما

.ألصلاة)25(تقامأنقبلخفيفتينركعتينصتىالصبحلصلاةالأذاقمن

جامدسمنفيسقطتفأرةفي!القهرسولميمونةالسيدةواستفتت

.سمنكم)35(وكلواحولهاوماألقوها:فقال،لهم

الرواية:بتصحيحيتصلمما-ك

يديهبينوليسالرجلصقىإذا:قالكلكغالنبيأنذزأبيعنالترمذىروى

.والحماروالمرأةالكلح!صلانهقطغالرجليكواسطةأوالرجليكانآخرة

.آخرونبهيسثمولم،عمربنالقه5!بدالصحابةبعض!هذابظاهرثسقم

الثا3ثةمنواحديقطعأنأنكرتعنها(القه)رضيعائشةالسيدةولكن

فثالت:،والحماروالكلبالمرأةبينالتسويةمنوغضبت،المصتىة،اص

:شهجم!النبيفيجىءالسريرعلىمضطجعةرأيتنيلقدوالحمار؟بالكلبآعدلتمونا

حتىالسريررجليقبلمنفأنسلأسئنحهأنفأكره،فيصئيالسريرفتوستط

ذهبتفيماعنهما(الفه)رضيعباسبنالقهعبدووافقها.لحطفيثمنآنسل

ايمه.إ

.325:كالمحنبلابنهمصنا-(50)

.4"5/5:الغابةأ"صد(51)

.:5/ء24اسغابةاأسد(52)

2/130:العربيابنجتالترمذيمماوسن،1/333:البخاريمماصحيح(53)
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الملمينامح!وريةاشراومؤسس!الإسا،فياسديتامؤسرتفضهمحمد+3،رري

لأكبا،هذاقال!!فىالقهرسولآدتتعتقدتكنلمأنهاعلىدليلضخذا

.(54)أنكرتهماقالهأنهلواعتثدت

بنالقهعبدوعن،بكرأبيبنتأسماءوعن،هريرةأبيعنقيروكذلك

الواصقةالقهلعن:قال!هالنبيأن(عنهمالقه)رضيغائشةوعن،!!ع

.(55)صيلةلممسئتووا

بشعرهاتصلالتيالمرأةهيالواصلةأنغيرهموالصحابةمنكثيروفهم

ذلك،لهاتفعلأنغيرهامنتطلبالتيهيالمستوصلةوأن،آخرضمعرأ

شعرمنقصةتناولوقد،حجهعامخطبسفيانأبيبنمعاويةإن:وقالوا

علماؤكم؟أين،اليهودإلاذلكيفعلأرىكنتما:وقال،حرسيبيدكانت

.ذلك)كار(مثلعنينهي!ىاللهرسولسممعت

الفقهاءمنكثيرآإن:قولهتعلياقهفيوجاء،الحديثعلىحبسابنوعتهت

بغيرشتغرهاالمرأةوصلتإذاأما،بال!ثثغرالمثثغروصئلذلكمنالممتقغأنرآوا

أنهصحيححديثفيجاءوقد،النيىصفييدخلفلاونحوهاخرقةمنشتغر

وأحريرمنخيوطهنابهوالمراد،حنبلبنأحمدقالوبه،بالقرامل)75(صبآش!لا

شعرها.المرأةبهاتصلضضائرتعملصوف

عقدهبعدمستورابغيرهال!ثتغروصلكانإذامابينفصلبعضهمأنوذكر

فيهلماقومالآولفمنع،ظاهرآكاناذاماودينال!ثتغرمنأنهيطنلمحححثكاالش!ور
.-.!صما

بعلمكانإذاشتغربغيرأمب!ثتغرأكانسواءمطلفاآخرونوأجازه،التدليسمن

نه.ذ!بوونح!لسا

هن!اعفيأستثبله:أسنحه.اكاا:والإجابة،4/8:حزملابمتوالمحلى،330/ء:المسند(54)

يصلي.وكريديهت!بأكأ!فىووأقيببدنيهمنتحمبة

.514كا!:السوطى:تا!لا..12/400،0:فرلاافت!(55)
بسرنخ!-!!ص-.صما

كا.8/57البهخارقيصحيحثسالسارقيشا*إنر(53)

لين.خو!فلايلطونباتوعوجعف!وزنعلىؤ!كلجمع:اكهـاول(57)
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؟93ثساخا"!ا!ول

عنها(القه)رضيعانخمةالسيدةأنتعلياقهنهايةفي!ذحجصابهت!كن

بمعنىوالمستوصلةالوا!ك4ف!مترتوأنها،بالشتغرال!ثثغروصلفيخصت

ك!ذوصلتأسمنتا!9لف!بابهافيبغثأكانتالتيهيالواصلةإنفقالت،آض

فيعنهاروقي!باهـقحدسفأبطلالطبريبأنهذاعلىعفح!وإن،دةبالاقب

.(58)اخنعايةرو

ل!وإداحةمشعنها(القه)رضيعائشةالسيدةإليهذهبتالذيولعل

ويلائمالائودتييسايرالذيهوبأحدضضترةولالخاطبفيهاخداعلاالتيالسغتغر

والمستو!4!لوا!زتفسيرهـاأما،لإسلاماسماحةينافيولا،المباحالتجفل

المرأة!لىبأسلا:قالتأنئهاقتيبةابنذكرولهذا،واللعنيتلاءمالذيفيو

لثتغرهاتصلالتيأي-تعرفونبالتيالواصلةوليست،شتغرهاتصلأنالزعراء

4!وآسنت!اذاا!شفيبغيأتكونأنالواصلةوانما-لتطيلهآخربشتغر

.(5،)بالاقيادة

4!اص!)رضيبناللهعب!أنعنها(القه)رضيعائشةالسيدةوعلمت

القهيغفر:وقالتعليهذلكفأنكرت،وعشرونتسعالشهرإن:ليقوعنهما(

شدالحشهرإت:قالو!نه"مجطا!ضاللهرسولقالهكذاما،الرحمنعبدلأبي

.("5)وعشرينتسعايكون

في:ثلاثةفيالشؤم:قال"!ش:اللهدرسولإن:يقولهريرةأباإنلهااس!يقو

القهرسولعلىدخللم:إ،هريرةآبويحفظلم:فقالت،والفرسوالمرأغالدار

ةأوالىاراولفي:ثلاتةفيالشؤم:يقولون،اليهودالقهقاتل:يقولوعو!كا

أوله.يسمعولم،لحديثاآخرشسمع،والت!لس

.400-49"/ا2:الخاريحلثالبارقمافخح(58)

.4/102:الأخباراعيون(59)

.132:ايلإجابة)5ء(
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المسلميناهـساطوريةسس!ؤمولإسلامياالدينمؤسسمجزمحمد؟34

تعالى:قولهقرأتأنهاإليهوأضاف،هذامنقريبامسندهفيأحمدوروى

نإاف!رئنأنقئليقنصبمتابفيإلأأنفدبنهنمفيؤلاالأزفبىفيفمبيبةسفيأعنابئفاكأ،

.(22:يسييرمهـ)الحديدالقهغفىذيك

عن"يخوالنبينهىلموافقتهابالصوابأشئبهعائشةرواية:الأئمةبعضقال

.("ا)عامأنهيأالطيرة

ترته-حتىقيخااأحدجوفكأيمتاصلأن:قوذ"شي!النبيعنوروقي

.ث!عرايمتلىءأنمنله-صخيريهلكه

رشيقابنفذهب،الشريفللحديثتأويلهمفيالدارسينبعضوتكتف

ديظعنشغلهحتىنفسهوققلث،قلبهعلىال!ثثعرغقمتمنالمرادأنإلىمثلأ

ممنذلكغيروأما،القرآنوتلاوةتعالىالفهذكرمنوضتغه،فروضه!اقامة

منكثيرال!ثثغرقالوقد،عليهجتاحفلامروءةوإقامةوفكاهةأدباالشعريتخذ

.("2)المشهورينوالفقهاءوالثابعينالصحابةمنوالجتةالراشدينالخلفاء

المرادتغئقتكملةلهعنها(الفه)رضيعائشةالسيدةروتهكماالحديثلكن

شعرأكأيمتلىأنيمنلهخيرودمأقيحأأحدكمجولهتةيمتلىلأن:فهو،منه

به.عجيت

.("3)(فعالله)رضيالقهعبدبنجابرالروايةهذهفيتابعهاوقد

بالفقه:يتصلمما-5

يحملهوالذي،يغتسلأنفعليهميتأيغسئلالذيأنإلىهريرةأبوذهب

يتوضئأ.أنعليه

موتى!ح!ختأؤ:قلتبقولهعنها(القه)رضيعائشةالسيدةعلمتفلما

.عوذاحمللورجليعلىوما؟المسلمين

.ءكاا:الإجابة)اء!

.3/312:الزبيديمختصربشرحالمبديوفتح،ا1/2:رشير!لابنالعمدة)2ء(

كنزو،13ء:للزرك!يئالصحابةعلىعنها(القه)رضيعائشةاستدركتهمالإيرادالإجابة)3ء(

.2/117:العمال
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395عثمراخاهمسا!صل

ص(عنهالله)رضييرةكصأبيعنهذافبالمرفوعةالروايات:البييقينخال

أبيعلىموقوفأنهوالصحيح،بعفهموضعفرواتهابعضأجهالة،قوىز

(ء4)-
هريره

)رضيهريرةأبورآهمايرىلا(عنهالقه)رضيعباسبنالفهعبدوكان

يابسة.عيدانحملفيالوضوءيلزمنالا:ويقول،(عنهإطه

فنمؤالذيمق!ةئعالىبفولهواستدتت،محرمالمتعةنكاقيأنورآت

ففومجينغيرقإتفئمأيفائهئمفلك!تقاأؤأرؤاجهئمغفىإلأبمخاغونفروجبئ

.(5ءه:)المؤمنينإموبم

.("5)عدافقدملكهأوالقهمازؤجهوراءابتغىمن:وقالت

؟حرامأثمأخلالاالأهليةالحمرلحمفيوالفقهاءالصحابةواختلف

عنها(القه)رضيعائشةالسيدةبأنلحا3أنهإلىذهبواالذينواسحدل

نأإلأيعطغفةطامجمصعفىمخرقاإنيئأوحيئمافيأجدلأفلكأ:تعالىبثولهاحتخت

يلىبهالفهلغيرأهلفصئقاأؤليجص!قإثةخنزيرنخنمأوق!ئفوخاذقاآوفيتةيكودط

صصص"صص.()()45:)الأنعام

فيها.ذكرماغيرلايحرمطاهرالآيةفإن

وخالفها،رأيهافي(عنهالقه)رضيعباسبناللهعبدواققهاوقد

.(67)غيره

أنهمحقهيبلغأنقبلمنهشيءعطبإذاالقذيفيرأتأنهافتمههاومن

علىمعتمدة،صاحبهمنهيأكلوألا،الناسوبينبينهوالتخليةنحرهجب

صاحصبيمتنعفهلالطريقفيفقراءيوجدلمإذاولكن،المعنىبهذاحديث

.الإسرافمنحذزامعهومنهويأكلهأمللسباعويتركهأكليمنالهذقيما

135:الإجابة)4ء(

.173:لإجابةا)5ء(

!ص!قةلقهطاسعنخرضجأي:!ى.قذر:رج!.الذبحعنديسيلدما:ى!سخوحآما*)"كاأ

.الأصنامإلىالتئربهمثاالذلغب

.7/407:حزاملابنالمحلى)7ء(
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المسلمميناعله!يةابصوسزالإسا،ميالدبرو-كثه!-لأآر،"+ همححصد

الكريمة:الآياتمعانيونجهمننالنزولأسباب!تكثيرات!ر9أإنهرتثم-2،

طابفاقانكخواائيتافىفيتقسيطواألأنجفتئمؤإن!ث:تعالىقولهفيفمثافى

ففك!تفاأوق!احذةتغدئواآلأيخفتئمفإنؤرباغؤتلاثمتئنىالنصناءممنلكم

.(3:ء)النسا"،ة"يمائكتمأ

ولثهاحجرفيتكوناليتيمةهي:عنها(القه)رضيعائشةاسميدةاقالت

نأفيريدوجمالهاص،مالهافيعجبه-وولايتهكفالتهفيأي-مالهفيتشاركه

نأفنهوا،غيرهيعطيهامامثلفيعطيها،صداقيافييقسطأنبغيريتزوجها

نأوأمروا،الصداقمنسنتهنأعلىبهنويبلغوان!ويقسطواأنلاإينكحوكحن

.سؤاهن)8"(النساءمنلهمطابماين!حوا

خناحقلاإغراضتاأؤنشوزانجغبفامنخاق!تامرأةؤإنكأ:تعالىقولهوفي

.كاأ0)(128:)النساءقبئخيرؤالكتفغعئفخابينفقائكتلخاأنغنييضا

لج!لافيقسلتيمةص!لاالآيةإن:عنيا(القه)رضيعات!ةاسسيدةاأتقا

شتأنيمنأخغلك:فيقول،يفاشتهاأندي!ىي،منهابمستكثرليسمتالمرأةعندهنتكو

.(70)كلدفيالايةكحذهشنزلتحلشي

والآن

الوثائق؟تنقفمهادعاويتروبجمنيخجلواأنللخصومآنأفما

الحقائق؟تثدمهاأباطيلعنيكفواأنللمرجفينآنآفما

تجاربهمبطول-وغلموا،الإنصافوائضح،الرشحدلهمتبتنلتد،بلئ

يبتلعخضتمبحرالإشلامأن-الإسلاموتنىالإسلامأعداءمنسابقيجشتجارب

إليهض!بواكتمامنيعحصنئقانجىك!الإسلامنييوأن،يتحذونهالذينالمخاطرين

الحصنوسيبتمى،وانكسرارتذسهقاإليهوتجهواوكقما،وانحسرعجراتهاقا

.الصتورفيئنتغأنإلىمنيغا

.2كاه/4:يالبخاشصحيهت(68)

أنئخة.51تضتيرآوض!اهملةءسه.رانخه.جيما!ض:بهط!ا)،كاا

.235/4.كبالبضأ؟صحيح(70)

http://www.al-maktabeh.com



ث!"،تخا!النعما

-3"

ط8ج!هلاهل!*ء!ث!*ا!كم".
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56،

لاع!ا!هم!2+**+.

ءكل!*ح4!،3،ءممص!عملم!ع،3!م34،"ء)!يعصكله\،ه4ءم!م!،ء*ع!!هثءول!يه
كله8!ن!ييىكل!*!جح-3.!لء!مل،كه!ع،ء+كله8!كولى3رو،ىب.

+""5ي،03!س484!م!هل!*،!ثا!كي!الم!سع3م!*همه52أ!5ء

*ءلأ!م*!ن-33طأالأول!ملا**س!،4*لأ402!سذي4!ملىا7(4هم!*30تأ3ولع"

ىعة32امل،ة*ء05"53،لااله!3م!لاج+يأأ!35"لىة7حط؟3ءمي!سمء

!ل7لا5(+*6لهأةة*،+ة\3"*غ،اأ3ع!سله!"ءةلهأ5*!(لاة!سلهأأء!س*(025

!13،5ح!ءأ5،.5،.ل،"أحلأا!س!ألالى3،3*ع235)"3لأولأثعا!ا"*ذ!ع

س*أ*3هم!األح"ة،!*ال!سا!سء2401!ك!س*!+08،!ع"4!صط3!اك
أمهـة*8*!*4ا!!صمء3!س)،،34!س!ث"!ث4لول!سه+"*!س*ح!سم!لا،04

هآهل!!م"!طم!س!53يأ3ح7أه9*هة!ولحلأه"**أآ4حذط5يىهدأ2ء

.ول!++!سأ!ة4أ!4!س،!4"أثاهآ*هة52"ال!!س"،3ة3،ح6!4ة!س4،

ذ،ال؟4!م3م.8ء!أس!حثه"3آه!س،!)!(77!ص33،غ!س*"!س*4!س4،،6

!\7ك!لهغ57!صأ.لاآ65س!كأ!طة*!!لء!3*لالح5،،لوم3ةع5م4*أ"*ء*ع

)!+ل*!3جم3!س4ة*!صلاا:ذم4*!43!ص!ل.ط*4\74عب"أل!+!ص

!!د233"آ*لاالهأ!س"أةلهأة!س*أ(4،0!م3أحأ!أه"،3!3حع*4!س*لإس!

113ص!ةكأ4س!لاا!،آة*!س!،ل*لأء3"هحة!لح3(4عا،،!لا.)ع3ه"،4،

!ا،ج1؟2ة!لح،اأول!3،*ءة!"أل!ل\ا،ح"أح!ال!،ة.،!2!س3*!!**ح!س!م

ىآ8لأا!صل!!043+الهثج43*ول(30ءثهمة3!س،\7!مس!ع!،،ذ،5+ه*!س

همه!4(1ولة43ح!ل.أوللى!سهم!4،*ذ،.4د3،!3كلا*س!!س؟52،!!س!لاذ*"

3(لأآلأح!س2\،4ع،.!س!.ال!م2ه348أ*!س3ء3*ثعأ!الحة*،،اولأثع*آ!ح

،*ص!كأةأح!ت!لأ3ع!لاه"53،ة3)!ح!بم5!ي4له!*!3*!!س*31لإءج،أ0

+*43لو+!ث53!اا3!س!30،8!ا!،!هل،*هةلهأ!كالماس!أ!ح!ث7!س31.ع

هآ7ي!س!ل(35!س3016"!ص(!ثح"35*حاكا(ولأهلاأ"!ض39!س"حة!،!35-

6،ة،إج*س!5آه.لأفىىآ"لا2أ!ذ*!34له!لاهآه(4ذ3حالم!ه4)-ا!7ح

!ك!مه3ول3!س4(.4!م!حطذخ*حهه!!سآ"!مه7023(4!ة!*لأ)س!ثا3،1(،خ.حملاز

!*4لألاحول*3(ع،دأ!اولىيع8،33طه8آ!ه*أل!04ال*ال!ةول+لهس!3*أ
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المسلمينيةأصهسرا!بأ5هـهمؤ-دص3الإهمصااالدمؤس!!ض"ع

ط4*مم"له!8"ول!*!ا*0.)75

مثح!ألهأ!م9ء!ص3!"س!!م!ل*37ء!كه*لام!ولذله،"ول"8*ح*(8م44ح

ث37(!س3ة5لما3!3ة3لأ8،*5!ي9ث!له!ه!ك!اث!،لىح5ة!*!ص4آ5ءص!*-

،،،3ذ!،!آا36كأ4أ!س4!3!ا!حأله*ل!4!س!ة!ثذ9!ل!*لماث!مه

لأذآة3"تا3،!يأا!ص!د؟ماةأ7!"الألإضةح:آ!حبىه9اة34حلا.

!43،3أ93!س330،\،ول8ط*اله!اله!!ص3.4!سح034ة*!"ء4كهذ

!3!اكة!سالذه!3!"4!س33،"!25ءلا*ة44!ط!لهنا3لماله!!آ3!هل!*4

يآء340ةل!سلاأ*ءأح*،!ه..*ذغ4!صلا4"!9،!*!!3.*4

"!ما1"83*!س4ز!ةطمما!34!هث0044!*024!333ء،!

ذطحمد،كاةث!5م!ك!ح52"4!س5!*حح3*ه،8ة**54ة-*ول

أ*ه"أ*ولظ77ة!535لها3ال*4ءواك13(67لا94د!3آ"34("س!*لا

!"له!لاا(ح*ذ(402ها4!ص!من4-3ح!ء!س!،7ء*7مه24!ص*+3!مبه!

ء3ذ3!ول"!هلا!ةح3هم!!له!4!4.1!!!"!+3!س4*"ه*4*ذ.+ة3

حم!آلما3!ص65!كلاععأ!3!م،ص!7!سلهأ3!س!الألأ3ذ4"3!س4له!طع3الهاآأذ

4ذكه338"اح!سلد935*6*ةع*(؟4ة3!ص7لأح35!ثك3،ء*ق+*!ي
5*\55نم4،*لماولآ!أ17ىف"".ه!ج4*ذ!5!ح4ء!4!ص3،!ك!سم*54

3ء!3!8*!ص!سم،!"!لأ!ص!"ح!ك*،4ح!ه!6+!3!7!8)آ،ءآ

كل!4ة!ص4آا!!س9ألما3!م67كمة9نهةلما4ظاع!،!44،!ع4!س33،4"،آ،ول،ثحلما

6!ك4*ع*حع183ح"!3!*!!ك."ا!سلاط4*لأ!4*ذأةولهم!

*033!*!مل!،!3!ع!ص،طموله*ا!ذكل!.8،!سج(طم3ذ**!ث،!3

لأ3اةس!*ءذا47،أثع3س!!وله67!!أم5ةأ!+*!أ!32ء3،ث33لأ4!س3

س!كلأ3!س!ه)*مح4ص!ياأام4!س(!م!س!4آهه!م1ء3،كاأك،*!ملج،أل!هل!ص4

لهأ33ه*6!سةلى*لأ"5!س!س235،!!!كلأي0،44!س3،!ا؟وله!اس!5م،1،"*

أل!س!"،4،آا!،اه!ح.حمس!4لأ6!له!44!هلا+لو!أ!!سل4جذله3!س57!س3ح4

أفاآحا+،+*لى"أ!ح،3،ءعح!3ح4،،آ"3!!ل*ءةآذيه!ثه67!سح3!س-

نةم!سلأااكلاة!سأ!!أا-!"*هح33ءاةمامع\74ةم!صح9لا3،3.لا"!س،أل

4ة3)43!ولآ!س3ة33ةلأ4اهآآ!7!س6ح!س*آالا1مههه!+هن!س3م!ك،

لمأ*!*ة4،33*!ةاع(4!س3!مم!7333حلما4لا39+ذألماس!ج-س!!.)لأ*هس!

4*ءةه!مآ4!س)*لوذس!ام!5آه،.4حهم!لماه*4+*4!سطأحص!34،!*4

حول43!*!ص*93!ص33ة*هةك!7*ع(هآ4!سح!!*س!آوللماهي،س!!ء

ل!*س!*ح3ع4لأةذذ3ح3ذ3آاكاا7آثعهمأ3ثعله!مة7!س.*أ4!مك3!همأ+،

!ةم!7!!م6ص!*ءس!ح!س،*ع،لما"35زملما!اأ!ح4!ث!لم!63!ي5!
ه
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3!رع؟ر!ع!ص!اخإا!ولوو

لا!8طآ!!هل!له.*س!أ،دأ"!!هول

3م،ححلا،ء98،*ةأثغ+*!!هلح3(ة5تي53،مل*ج!ثلا03لا.!لأ!لا!*س!

س!لاأ،4!33.

3ءثبماع4،هكهاح*آ*+ة(ح33!ث3ح،"،!ا!ء،آوللم!ح4ة*،4!س،7ح"-

،"3لأهمأ!(،!ص"3ءع4ي.؟،3!س))+3!ث!س"ح33ءور!،!)!.!هل!ث،د3"
(1،03حآه،18!س)*6740(!!كأ"3ءممذس!أ،5حس!كلي53أ!4!2ه5،أ3أآ

5))ءة،حهم")آة34*ية*!اك!س!س518)ح!!ل!7\ل!.يهمكا!،ح،أ+مأ*ة

ذةث!ح!ثأهطلا،لههذط603!3،7لة53ح)!ا!3!ظ*،،حم4ة3

أ"ح!+طلإ،ح!ء8"(،!.*للأممح33ح،ل!ة!ل67،*لو*!"4،اةة4بمه

ه!!ث!،3*هح3*هذيأ"ول802لىعه!لم*آأ!لو!همل!(آهأله!!كألا-
كاا*ي!ط3ح)لهأل.في9ءمفي3،كلأ4ع*)(لأ6!3*!الا،"*ع9،!حله!؟8"لما-

3ة3!مهلى4\آ!،عحذ،شأم!م*ذ"أة3لأ03،ثه!هول+4لأ4ح6708آ،آد

،"ة3ثع"ح،ءا،(317!أحأثعح،أ،3لهأأة،"أكةة8!بثعأ*6ا"!ثة4ذ3*ء3!أ

وللاآذأثهأح673!س)*ع3،،غ34ءأ!5،آآةول،أ!أ4"أآة!سه"،أص82م4!هل

!ة3ل!صآه،4!سحه**ه*س!س!لأ.أ52.!،س!+)(لما!4ح3حأ!4!س

)"،3!ى+مهنكا3س!مةآلأب!ني()!!ص9!!!س44025!س3ءول!وللا،اهاش
!س*!أل،ع*0،3لو!!أطله!ث!تأ03!سثه6!(!ص*3(!آص!س!(!اك!*4)*3-ح

3"(يحم40ة93!س3508!+،ول!س!صه!ه!أعة34!ول!ص،أل!67.3!سخ!*")!ا7

لما33!!س،ص!،،لم!ىه،40!س،*!،أ!س35،ة3هم1156!كحةغح!خ!51

4،3!"!مم،"،*ح3!،ك!آذخنهأآ3(ة!سح،،لأةح3*اةلهأ7،!ه!ولياذة(3،-4!لمة

3!أ،،أ!ةولحليمأع!،)674،يأ""4!س47!اأ!8لهأ3م!12أبىح"5

"35!03!س4*ة!3!حع3آ!سح!مح(آ!0،3،89"4حم!ثأامأ.1،ه38

*أ3ح4!3أ!!ك،ة،"3!3!ل)ياس!ا!3،ث!أ"ح!ك5،كلأ+،3!لأ*30!يء*-

93ةحول5لما3،،ط+"4!م9ح)له5ثهه4!ل!،"يلكيه!يه!7ولذ4ة3

40ول!ح،ظ!ص!س9،"ء*5)*53!ص(4+*67!3لهلا3آ3*!)س!له!)!(ءلهأ

!هث!،،!4!ة*!ث،33!ث*6،لااةلول+23!سلأأ(*س!)!339!3ة"!!!،س!ك!س!ثة

9!+مه4ة5*كا935710ة3ة5،"3"95!ولثحتما،4!سس!-جس!ول33-ة
"ة!س03آ!م4!ء3055!ا،!!ثآ3!ه!!ث7!أ!!كح6!س!س8"50كارولم

ذ*هم3،66ة*!88،3نهآلهاا!،!!!،س!هم!52"4!س.ولءة!أذكا!ث!ظس!آء(4!سيله!

ولص53+)،!صأة!3(س!ك!6آ،د.حا!هآهآ8.!ع"أك)،+أمه4!س4لىلا59"ثعك!نن

ل*ص!3م03ولحلأ363،!*ل4(عئ!6حل،55*!ل!أة!16"؟ة303*ذ"5

فلماآ!هم!ولة/،6543!صآس!كل!2تهم!\أم!س*ح!لماهح!ح3للهء*"3ح3آه*
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الملمحق!يةهطا!ـهاسسرلتوالإسا،يىالدبةتع!مؤ"ساهمحمد4()!)

ط8!!ميءلكه+!*لو*!.،59

4*ف!)!*4!041!م!ث!م!3،مول!4لأ4!ص!3مة*!23ءول!،*"!ص-

*!ص3!!م44أهحأ7."أة3*ء**امل5ا+لا"أله!ةع!ول2ه3!.3!35*!

*ذ،ول7!"+35"ءة-ءمم63ذ*!!ص*!ص33هيم!س3لأ"33،*هذح7!*

"ث!س)\360(ءهع03ة!حة!*!!ذ5!س03،ا3ي،م،ول"له!ا8!3*ه*3

34!آ!3كاثا3!سشأ*عة،763"همة34حأ4!.م!س3.*"ة!أة!ا*طلمل!"

3*ه!سهمأة*!س3!سكأء(351!7!3ةح!ص،!*4أ!!ثح،*ه!مء2"،!س+"

3!مل3!ص!ء*3م*لماح9ن!ص،"األ!ه*!!كام0(4.!*!بن7+ثه!

!"ه34(60!ص(3ا،ذل*ثع!!ص)آ!ص35لما3،+*4!5+!م؟"4!ه!!!*(
ه!حرر7ح04337*أفى"ا"!س)48!هل4!ث3*5،!س33!!ه!5("7حوأ-س!

هم3ح4ة،"!م4!*ةأ!!اح"4!صح4!!م3ح4ج0523!"35"4ح!هل

س!3!*هكل!آه*ح"ه،كل!4(4"آ!4.12أولولآ***!ص43!ص-
!،17ك!*أ*س!!ك4م!ولئجم!آكأة*033*"35"4!ن!ل،4!م40!مل6)لهأح63

4!4.!أ3!س،3!سامل!ه"!،،!ثهرأ359\ا!س،،3،،.43!كل!م!3!ولكا1!!ص

!كة!مل،4ولآه4ع!3،لمامد!لهحل"4313!334ةوللماه3نهثا4!لو*س!م

25!ا6!ص!!أ"ع33آ03،5،+،.،آا4ول3أ،آة!س3.لأ6!سثا"ة،"طكاهـذ7

*5+!س**3!*!306،حارأ!"4!م4ذةةل3!03ولءأ،أته!ك!3لو!"لو-

ء!ا13هـآحح،03!س*،**061،ص!*كل!!+!أل8:،ءع34تي!3،+!*،!!،!ةصه

وله6.5+!س40مثإيامء*لماله*"3م!حهم!6ولثع7ط3!7!صكا!س!صول

4ء*!س343،367*!ةيأس!(ة+336ءلأ"4!سي!*"ذ،"(4!لكة3ع،*"

*!مه!3،؟3ح4لأله!4ع5(!لهأة*هآه44حمن،"ملرهريه.مم!،"ملأ3أه**ول

فى!*عمأ،ول،4+(4!س43لهأثا4آه4ة3مه!.7،+3ذمذاس!!ث"!س3م5

آ31!!ه!ة3*6،ثهلذآة،ذحلىولول"(2مذة331عث،*،(4ل!لأة35!هل67ع33

53ة!ة،"!أ17ء330ع35!س04م39!،3!سلأ3،4701+(*مة6"أ(!ك3،

(!ثح7!س!مه!3!س،41ء463،ة"!؟اثذ434*أ!9!5!37!*حح4*أ

أةم!ص:هم43ذ3ح!33ه*!ا!لح:ععول3!ح3م"حط9ء3!ف،)(ةكثلا

4ة!ك3س!ححول33،ولثه164أ3ل!ساةلو!لو!س"!5ذ53س!*!كاس!هم!6*53ح

*لم!!!سذول*3"،33ء3!*فى!ل!أ!3حا،ء")لأ!س.10)8:ي".ثليحأة!كح4.

44330آول،اكل!أع*آحاثهح*40أل7)!،مولح4،3.3أء2ا51!ك!س33

طا+س!!3ة،!()،ح3!*!ص3*"ءع"لممها!،عا!3عث)!!صث.-حة.ذ*ة3

!أس!!ولة5.3ء+4"ذ*!ع36ه!كعآ4ح،!عهالحآه4أ"اس!ثا3!س،8أ*+ة،اآحا

،!كم!4!سع!ة،4؟3آهاح33*ة،!:،،أ!س53ةغأك403طهكه،را033

4ةولاا!7ةم3ن!*+م!س3آ3!س،!لأ:4!أة"م4!أله!ط،)الل،.!ل3اس؟اوا-ة
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ت!ص"اخاالمحط!

-

401

"60آط!!جه*ه!هل!646،*م!.

س!ذ!أ!ي!3آه43قيهيخس!74*،!ىلعءع(+،ال*4ع،لأ!*ع44*ة

"*(4!س-ظ5،،لأ،،\ةأآ84،لما*ء4ح)033*ة!ىف(!س33،(30"!سلا4

\ايأذ"!)ثعاجه!"،*حح!سالح"+س*11اع!س4!7!ل!4*ول*ثع935-

لذس!س!آ58،!.*،،م!اع3ج"مة4اك!مكع3حعث!ل!س4"4!ص*،مم4آيغ؟433

3.أ!ة!خعآاجةع3،"؟4عأح!م"11!س3*يء*حي402خةء،*!!ساع3،

،4خ!آ1؟"4ية4ح6"ح3ح3،خم!أل!ح0،8ص!ط"3ءس!3خمه!")م40334أ"،

ثيا4ج!-ذع2ء!س4ء4،،*،ءة.لها*!س4!كأك!س!لهأس!34+حهم!2*ء*لأالأع

:،ص!!حلمهةح!سمهذ!حككلا39ذ3!(ةء*زدة"!ح5ص!!هلا+آءآأهول44ة!ث-

5اح2!سء*5!!*"،أل!،"!س!أ3(04ة33"0303!3*هة!أ!أح*ع

!سله!!س4ة*!كأآ5"ول!*،،،1،ة(ع3!؟!ص"35قي4!ك(،،"*ث!44مع3له!28!لاع

ح.!+ة*!1!كة(ط(4!سلوث،ذ!أل،.4!سة3لو*!س4لو!أ،ح43مالا!ك،أ!4ع

حأ!!3ح3همأ!س7لىةع*ح!سآه!ا*ذج!،لأه!،!ا"،)*!،!راكول!سور4-ة

13أ،أل!سح5)"ع03أآأ5،!.*هأ!4ع!هة*آ،4ه"ح1:ع!"،آه44ح

اأمع3+)+.،!!ج3أ،3مه،18!س*53،*لأ!*4هم84!س!هلا!س*(!،

ح"!!لى1؟رب*حولكمأ5م)!مم!.ول!3044ء3حسا*ي.كاص!"لأ7)،آ(ط!ص

3!س!ل!س13*ة،،نه"أل!!2"3ذط!ول3!س،بمكلأ!م.!ص!*8*53!س3!م!-

4أا3!33!ص*مأ!440!س،33م+لهأ!س!هث*حم3*س!طكل!"4!سأل+،هآ*ذول3،

ألا"!!مه!ة3"*،حلأحهم!،171+3ح،،ولس!لاول+.3"هذيلا!4334أ3*!س-

8!!"37!غ!سأ!!،!!ذ63،ح3"ثماظ*51م!الإ4!حمه!لو*!،8*+آ8آ3،ح

ة،"!ع80\3!س4+3آةررك!331؟لأ،.3!الاس!4!أ!"س!م*س!لىح!لة*آع3"

حهولذ!!س،935هآلو"أل4ولءلى!لح3،هخة!م،ع+)أل4(4ءآ*ة،4!س!يم.3

*أكطة،!ول"يأ+هول+،!ل!الحل3!س433!ص666333\ةم.40آول!3*ةلهمة.

1ذ!"أجح3،!3!س1+هم!+ا31!صم5!حم!"لو33،آ4أح3*خكه!*ولهح

65آأج!ا،4ح،33ح)33!مه،*س!3اد)هه!خ3!!اءنجثه!أ*ععلأء،س!أكاد

،ء43ح3م!اثح)4011!ا+!س،80آ20.3+*ح8،!س*ح1،ح!،لاح!3عم*"

!!س03لهأ،آ!ةءح!كاخأع3،!لم+*"ا"!3*ذحه**عم!لأ!3*هة.4"لأ

9*3!س5كهة*3!أ(!س33،،ذولرر3ول843ذ5أول3ح!ص!4،عآه3"همأ

له!3ي4ذ*!4ة!م3أع*!ل3**لىف4ا!!س3ح*(3"ءألن39ح3.*هكه

")!م!ثهـ!حاءثا+6،م3ء*+ح+،!،أذلى3آع3*!س07م4ذ13أجص!

3أ!ىل3أ"مخا!*3؟س!كه!ب!ثه!*33آحا!3335،أل31("ح!لو"4+**جل

!40!؟2ع8،جس!4را3آ!!آا!3!سى*+لو5،+!ولككاع3ة.أ5مكمةح

هآ!س4!3!ثآص!ع".!"آفىل7.،ص!26حه*3لةعةأوا!كم*ة!4!*لأح!سمه
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المسلمينا!براطوريةومؤسسسي3الإلصاأسداور-ؤمة!ممحمد

ى!آط!ههكل.!ىول*ول86،

(1"ع!؟!س*نلأ"ث!س!4عذا7لىحة!له4،طح!!!ص!!ل!44!س

ي"ال*،أأل!"4ية44ح!303!س!*4د4ه*5!هكي3ح3"أ4ح
ة!!الكا*36!ث35ول3ز4!أ!،كأ4له!3آ!"!!ل!34!ثك!ثذحط!ن5الما4

ق*ن!،علاعله!*نلا!م!م!!!هي!آأهآ4!م*37"،!!،*ة6ع5*"آ

ول3ء6،"لهأط!ذ*4!!ك!س،ح2آ*أ4ص!ألهأيذأ*83!ميأ4!*3

*"ثم*هح!ه!!مكل!44عة(،ولح7!!ع4!س،ذثح023لا+3ء!!.

د"*م!ن!س4ثه3ثهح(!ص33!3ح*لملهه!لحلهد3+لهح634طمأ!ذح

ذى8ءثلهاح3"*4،!سح5!!24"مي!ملول!س3!!كلاكم،ط!سة3*كهذآءج!-ح

لها"*3ء*64ذ.كمة!ت!ل،ح!لهةآه4!صةحه*!6"،5"يأء*ة52!-ح

ذح4!س،،آ3،آ4ح2ء4*ول*ع02(4!ص"،03،*ح2!ةأ!ا!!*4آه4!ثج

!مم*ه"*5ءبمد8!3!*3ح!*3*ة!4لأ4!+!ص3ظ!لما.،ه4ءأ.ة-

الذءلو"ذ"4"،8!م+*ه*!هلكهيق3!هيةآ،ةه*3ءم4آ33!!س!ص،!ه!3

ح!مأ4303!3مه!،ة!*ء3!ص!ا!!قلاه6!سلىة)!!مه5ص!طلهأكط!ول+23

4ة3ة"ء!آ63ي4ج3ع3م3.ككاذأ-ة\234إه!س!أةغ(533،"!ط!س3ة!

ي!كأ!ل!أص!،له!!الهأ!أء*ثهآ!4ةذح3+،ذلهأذكا*+!آه،!،،لاول3!م"ج3ح

!ة3)!!+3عم3-9!33أ5،!3ة2ء674ذ!سط(243هم!ثه!33ك"،ي!ث".3

"40!!كاعحعول4!ط!لماء)13ع3!!فح!معكال4،7ح!635\3*ة!م

3"3ح*عي034آ4!صك!د!5أفى3.دأول!!أدأ*س!لا3ككا!ذلأكاه!وللهأء*3،ح

456عح!ث!هي!ص!4!ك"ءج7أ(!صأل3!هأ"!صيلك.!*4!3؟4!سذك!5-
،!س*ح!مآه483!سه!ح3ول2!أ"!هعج*3"ألةحغ*ةج3!س!3!ص،الح4!س

3!س8،غلماج4*5،(5؟7!ث،ذآ3يأ4*ح3(مم4حء*صا!س*!ك!سآء

كأ؟"أم4،نر3،2،ة!سع،23ةع*33"آة!م،!،!!ب4لماثول!)!أكلأ(.آ4"3

6اعة.!،مة!ىلح،لج*ةهآ3!ولةأ!!ع"ولهح34"*أ!8ع402ة3-*هح

له!خلمال"ةلأة3أ*ه!خ!مه3الما"ي3ذ!ك53فهح9جح،3،"4!"م!كلأ340!ألا

ث+ظح+اا567،لمم!ه!ض!س2ة3(4ح،!*53!*3:!س،(4ثول!3!سهلولل،!أ!س3!

345***لوع33،أل)،5اك6\!3آهأل)،!لغع59ا!س+لهةه*اك66ب4!ههه

4!ح*ة،4.ط4!ص!(أ!ح!95031!مهظ!أ!*هآ6يأءآ!آ7

ر!مللى!!س!للأ7آ!ث!س3اول!س3ءمم36اف!أ3،ة!*.ء،لأ"اله!35"أ"*

84ح،*ح3حةس!3ثه!لماح3،!*حله!هم+أل!أولم1.7أ)؟!4ذ335،!ء!ش3،

4!س2ه1151!!س4!س4!سأهس!*ول*ه!وللح!*حا"تمحهمذثا3ح"،!)!م+-

،*س!*ش4ثا6؟،4*هلأ*!!لأ)5ء!يالأفىلأحح*،3م*ههـ!اسأ

ح!*أة!ص3آ!!!س3،*33ع\أ3أاأ2اكا!8.!!ضكلأة!سح.!*ل03،"!5لماييما!
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403ث!س!اخلاا!صل

،82م!جآله!ه!6*آهآ"ي88.ءظ

6!له!حأك،)،*همنه3!لح،لاآةمل!حكلأ1*!هل*!7ولة3*ههم!*!س!3*!!

م31،م!(فئةا44!لما*34!س3آه3+!46\أ!3ه"43!*،مذ"9

خ"3)اأ"5عله"4!م"35"؟ح!م(ه!ث!*!س!كة!س1!ك!ص4!ه!هم!4،!3م!س!+ح

حذ*3+اه"آ4066*"غةث!ء6يح،"؟ع3ء"،،6!ل!ص59+3ل7زآهم
،*،)!أ3*5!ح*!اءةمم!+!3له*اشم4،0!سجه**ه*3!س*مذ"

3؟!،عيول4(آهع!3!6.س!س!!33،له!ولح43"يأح93ح3!هل*،4!7،

ء"!5،!!!ل4ع"35"4!س3،لهأ!ن3ي)41ح3)أء5\3ح3"،!م!م33،يا

*5م"،ثهـ3ة3يه!53!سوله*يه!هح53*53!3!*ذمأه*ح(4*ثه

3عي4؟ي!هركهعكهك!،ه،يغمم!لمذط"طحة403لما6!،!س53"ءكا!ص!ث3كاشح34

م!كا3لما*،أى"5ذيأك*ه*ء،ط*6ة43!3ي5!*!("7حولعىع،+83

حآ43ء7؟ةس!53ة3!05.*ءةهمأذ63ح*،!3!،،لىحس!4*"!هل!ثذ*ط

5،لهأ،ذ،آ،"!الهأمل!4ع!+53!،.(7023حخ!!أحلما4*+،س!،35

*ع"3"!اج4أهل6كاأ!أةآة18لىة!*!،ةه*!93!سآ*س!!ل93054!4ع(،

6234عأةع3آ!س33!ولة(95لما3،ألآ4عيول53!،ج04!سآه1،ة3

!سهول)"،+++!س"،!سه*آة!امبل"8!!3،لمامولذ!3345!(خذحي302ء!هث!

هآ84!ص"033مه!حة"3آ!*جله!3.ين3ح!ذآ+!س"،ءكأول.!حث!

7،55مول*،حلىولهحلأاهةل!3ا،ثةآفاول95،ألأل،04!*ألي!س3.4!اك

4،*ىلم،5،ى33يل!كاجآمل،53!3ى4،مل!هكحره!لمف!لمىكأءيهم!للمل4!حمل،عنملم

فاله!لم!مكهع،لم!ءونمهل!،ىلق*ىلىلا،4!ن4لمح4ععكاه،"يع!ث!همى"ه

لمه4عث،*هكؤنؤحولكه4عع،3علمكاةءي.كه+ه.،يهولح*ح3!كح3*

"عه"!س3!س4هآ3"4!ة*"ه3آ53ء*(4"33!ص53.ح*!س

+4،لح5ح!ا4ة5،س!3ة*5!3!أ335"4ح!أ340ح35ع*ث!س!ج3)طةأ"!ث

ح+حح35ج4023ة3!3ذص!لهأ!7اةآ!مه،!)!لس!لى*ول3م!ط(عي،آحلهأص!3ح

هآ!3،حح؟!أ3*جأس!ذ،وله*؟4ة33ع*3*ذ!4"*م3ء*،4!م

أ+!ثك3ذ!ه!403!ص4أ!3!ذط56!ئ*3أية،وله،3ا"!!ص!!مأ(.مح*د،5

3*ع!اك!"،أ*هلماحلأذك!4081،،3!ك353\،5(0ةط3لىح3"3ح3.

،،ه.ع359،مس!ط66"!سط+؟3حأولا51*!ك4،4!سح84كلأل!ة"!س53!أول*

؟3!ث!لم!ء4،*ء74،16\ة!ع!!"أ"جأ34067ح3،!"!4!،30"4!ص

3،312!س3!34(ح4(أ!،ء!.،34م!ألما،ءأ"غ3\ثء)اح55!سأم4،ه.مآ4!مه

يآههكاحة!أل!16"!!04ط"!س)"،!!+كاككالحله!!يأ،محذ4!لمة"4!س

3-)جم!أكالماولة"!مح(1،7،أ،"ح،33،!!مل!ل)-،غلوا!!:!ثم!سء3آء(47

!مل*"5،أله!ك)!ث7،1(ول)(مب،،مأ!!ساك،33ة4!هل3*له*،أع،أمهول،3،336
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المسلم!.ريةاسراطههم!.الاسلا.كلد!ااتبئبدحههـد
ص"!.هـس!و!حيء!"سسسى--

ط8!+!لألوء*لط!،"،!هلت.،53

3أ4،ع"4"4لأ7!س"ع4"ا؟ذ!1(11!س!س335ة!!جثلأ!س،!س!!*4!*ال

064ح3لأةاحح\،ة!!"+ه!*،آذ3!ما!م!أ1؟ح4ع3!س*،ح!م5"ل!ث!سأ!س

ع3ء"4!س(-ز*ةلاس!3!هل!ل4!لكع*8)!4!لك(4!ص3ة4!أس!3"5"!طحس!ث!3

ص!م!ةء213!أ6"4ذ3"334اولححأ*3"3ة37؟س!ع!عطةال"!هلح4م*لما5

أ!45،ع!6ه*ح"4!3!ص3"آءأمه)أل!س(3ا!.ح!ا!صاة!ص!لح*،،ء33433!م

*ب!!سعح4ة*ءا1،47ع3!ا!3أل!*أص!م4لما3!ه!ال4!ل!ل5آ4!هل"3094(س!

ه،"34!مه3ثأ53جآهل!ئي*3ة*ه*ة+أ93ة7ص!!ح،ة*!أل6.!مه-*هح

هم!3فى3،!هلل\87)همأذ!ل4!مه+أأ5"3)!مب!م!للإح!ه!آ40ذ23أث،،ه"!س390

،كل"ص!ط!+"ة*!+33ة+؟!س303ع،ح64+ولهم!!ثه33مةكل!13ح،وله

،؟70،(43!س!س،53لماء32زأل*!لدأهلا،*53!.!"أممة7!ملاله!آ3

!4ملا7!مآهلالدلأحلهأس!!ح34،كادلأ،لا(5الثك!ث*3043آ،!لا*3،

!ه!!أك+8*!س.ا،،.ك!أبئه

*!س3؟!سمج(40!هلح53حل"مه!هآ3ا!أ43هول3ش!م*ع3ة*!ذ*(هل!س-

اةلا34،+ا"س!أ.،لأخ13!س!5أ،أآأ3ع+أ*أمههم4،04**لا!س3،لىح"*4ولممس!

!*لح4ثع.*جهمأس!+3*،،!هل،35*6لأ46غ!آ)!+3!ا!س*س!!أ3!سول47

!ل4لماخ!سل،لاا!!س3له!+!لكأح!س+!ل8!*4ك!لا!س!ح!،ةجلأ(ءع!س3!صحة!كح

406*!سه*"إ!كهم!اح!كله!4!س،3034ج،هم!3،*53آخلما3ح\37ء*4ء!م

!*!س*ط!ة*حآه333ء!ه!54لهأع!*ة4!هل!3!مة3*س!320*هذله!!س!3ولول

تي333.*هةوله"!س.مهم4عج؟033!س3!هلة،383!3*دةلهأآه؟أ5-!ل!

الاث!اه"!س4لأ4لما3!هل52،ا"حثهمأ!اح3(01+4أح،44!ء3!هل-

4!*4!ملىهححول33"*م4!ص4ة3يلهأ38آهأآأ3لهألأ،ةذس!!سه"آكهـله!33ةم4

لو+33،!)أل"ي*+ةله!397اك!طغ.ع3اك)6!سعادول63ا!س4!ح52ةثا3

،11آةساة!*608أ733لألأال!ةةلأ!(3،،3033!س3!ك*هة52!ة33ة!46

4ةث*4،،11+7ة"!جه*الحءب!!ل4!كع!333.03!"طح5،3حطلهأ

تملإله!ح3،آه*ء!سهملااة5طا،لاآللأفى+ة7!س3،"4ء،18*ء!ولس!عح

3ح!ءكأعع4!سل4!همأ*034س!هم!سأذكا317م!ل43ذ7،3،ةأص!43*"4ح

آ"أح*1!50مب7!3،ذلوس!اس!335أ!59لا5"234!سأ*ء3!هل!3ء،33!م

له!ؤ"!4!"طل!لاهولس!ك!ح3أ!5!اهم!*،"الهأ27ءثع3!م!*هذلهأةآس!52

44!سء"ع،آعي.!ولم!الهأ5ة*33،*)م7ء2ولثههمألما3!4*شلأ!

*5،!*هأس!همأآل!3"3ع+لماة4الحح!:!ة،"57!س384!م83مم!*س!كأممء

4(3ص!ملا3اهاملأ!ة(")آ،18س!جكألىلح!!أشا08،ع3!ص404أ53ح1،عأ+(ةه*9

ء*ه+*،ح".*!عنأذ.،ح4.ة*.
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43؟ثساخأصالنط!

،64ط4ظع!ه45*لو6،41!م"

(5ح8"!س،.ع!ام3ح!*ا!ل!4"ح!هة334+*!حا!س33،!93.ح+)"ء

ع*"34نمح،!م"51!3ع33عيأهآء،34*30،8آءحأ!4أكاح3!سط
!س5آ3+آا))3لما35*،4حكأ*!ع!س9آء،!!ص!ط53!*،*.*4!لأ"5)،

؟4ح!س4+3ولشأ(-ح083كحأذثا!2أ،ه*"1(31*د)ذ5!إ(*ة!اج3!ك

م4!*،"!3ح4*حمع4ولهةملما،036!آهثما،ح"35"اأ(ح3آ*ه

م4عه!اة!!"ذه*مه4أ03443.،،438940ج(،62342

4014!س3(؟48لما(4+أي(ء6!ص9أ.ء4كا!(ةلح6!ك،48!س4هى!10،!(4

!،15"!4،4!س!ص،!كحعط"*!(!ل!اع33!م"47*شعخز3*ة!س!م

4ء!ة3*ةاجة،6ع4أ!5مء3!ة7،ح3*ىل*هم!3خذ!م"،؟!ثهلى4!أي4

!أ)567لع7"آ!4!ل4،د7203*"ذمولاهلهاه3طلهأ!ه3،+*4!هث!

)3ولهتم34،+3يمم30،،ي*!س3ع،33*!أ5!يأذلل-!5*ص!"3

ولءذ،هم!ك4!هل33عه4،آح6\*)مثةطس!4!!8أ34!اع!سه*5،دمللأح+!!

!!س،،أ!ا)7اح!2،أ!ة،،!كل!س!"،نه3*ه"ا،!س"3+ه!م!ع105"

م!س33ح!ل*حس!!*س!333آء(43"لماةه*ح!555!أكث!كا4ول3ة*-

ي"!ملح4.34ة3مه،،5كث!533:،،!!م53آ*كأ70ول3ي+ه!س*!*(

!(ة!6،!ه!+،ا!*س!7ع*س!م!س03ة*،هضا87!س*!ث*!هل!)!آلث!

4ذبى،ول!4!"15*،ح*45ءكملا53!الهأ!3+مم!س3()،!ك7!(،5!س!"
*هة(ص!ط،.3!سآه.ذذ!ي!صس!ك!4ثكا7!مه*!!،ا!مى04!!هك"أل*!س33

*هم!ص!70.لما+!س3،لا)ذتى04اهل!ء!ثك!ك(4أ!43!ي!ككأ!ةح43!م40.

!قهم!طذ،يه*كل!64لولو(04!س3"40س!*4،4(س!04*لماكا46جأ4

34ع4!(!ص5"،آ*،لو*أ!ألك"3!*ذملهأة!آ4!س343!س4+"!41!ك،3(ح!ل

اذ3م،،.ك!أ!*ل!2،،أك4ع3!س2ه3ع(!!يحول54لماهلأ3طيأ!ه36!ص"

"!ك!س*عهلأولل!سحا*آ!أذس!ا!ت،أع3"هكلأ.أول230ماكلة،3ثكا3(ح"ة8

44ء64!ص!س)38"!س!4آ!3117مل6*!ص،ا،3*لألح!م4فى3"عح7اذ*ذ

!ل!اعكا"م!س،3*43!هل"!س3!!3ز!س7ء!ملغ،*لمه"3"أ*ح*4!(4ع

.حمم!،"ءهي*هح.،،،+4ذ3ة3كا؟ول545حع3.2!39له!!سة1ول!س!

ءم01ثرنج!ع!*ح!س3،ء!س!33!صأ(ح253ثلم(!س*35!ث*.!3آ!7

(4ح*.ع(!ى!ب!هع+ء"مهمذ3!34*ح(*هس!كث!3!سمةهلا!،.ةح!م!س4ييؤ5-:

!*3*2ع3".3!333،لمهس!ةلهأ"!ل3ء03!ص3،كل!4"ة!س44!ص!صهأول4حييم

ذ**5لأه1"!س3"!ألة!)!ل"4ذ5\333!*"فىح!س4ة!س*أمه"احذآ4

*ح7!س3آ+،اح43.4!*!ك*"س!(*هم!3!س!ذ6335ء3(0!!

كل*53**،ح4.ا*ىف،ولء"*ل!
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المسلميقيةلوه!أصبا!دءشسال!!ا،يىااررينصهمؤ!!ص*!حمد)(لمرلآ(

مه8!!ل!ه3،ء*!ألث"8.ةى!"6ثه

4*لهاع3لها3،لأأل!طىف*يلك"ع*3*هةلهأحس!ل60أل،!3"ع3!س4،!*34؟!-

س!6-5"-لأ،،لماحاء473*!،ل!له!7ذلمه"33ذ!!*ه+ءحخ*+ط-،ء23

س!كا6ء،33؟04!س"،34،لجء33*أل5ج*!سع،ءآ؟!س3ح*ء+ح4،

8*6+إج!حأ+آع3جله!5ط،33ث6؟!3ا"+!ل!د0!اء3فى،أص!*ءلمةلأ*ح6+

*37اص!ذمك!ل*،"3!سغة5أج33ل!"(لج،ه*!م!سدأ!4!لأ،!سجح33"ة

()!3آه(4جثمح3،ع\3+3!+*(ع!ا.!3:؟ال*8*ح*،(361!س

ي5لأ،3ع4،"ي*ح5،+1هـة3آ*لو*ألع53م7لا3ة*"ة"أهكه+*4!!ءي

يملا"ل!،حة5،"4093ء"ألا3اكاح5آ5لأ!س!ل*له!ةح4،هلايع3"*4همأ!م

!م5،"35جآه(4!دلأه.طهةلاأ3ح"*+3ءلامأول)*له!3ول44ة3-

ذي3،ح173لأه*ب!)حل!ع!لم!عأ!ثحممء!س"،اك!مل!!حم!*ولءح3ءآلاكاماذ

3+3أ))!،"أ"+؟:أل*4س!*س!*ح3!3*أل3!س344*س!،آح*ه)8!أس!"1

!،3ذ،81كر4ث!ني*ة.حة!س333مه*م!ع3،(4!مهمه*+!س3ة3؟هك!لأ

ج5،!333أ،ةج4!34"7*عس!!اع!*ة3!س!كهطح4033!س"!ص!،!سل67

م4حا*،(كام!.،،)الل!ا!57!س!482*د93آح4*ثعهم!ح!73!ك5!3ءص!

رو35ا،جأثع*أج!هلا(،لأ،ص!لا34!7أ*؟ا!حع)!(أألعأ33ع!هلول3!امذ67

*2!هلح10-،ل3!سه*2ع3"ع033")!!4ة7أولله!6!هل،لمة."*م4ة4،3!س3

!3ح!سهلمة!،!س*"ث!ح!سلى63آ!ا!ملىكأء"3مه،!!س"*!05آ53

4ة،*3إس!بم،،لا\4+(!س7!ص3*كأس!3!س6+ح3،اءط!630!(ث!ح،هملا
فىح3،2!؟4!سح"هآ3!ع،م67!""أ،كا3)*فصكا!"كا"حم!س*؟4!.*أ(،

"؟.ول"3أأجطا5"ول"8ةأم.،،*،،كل!4!س*62!ك!س3لا63أ!ةي!لو(ح*أ،4!ك

*53+)أل*ل!3لأ35!ولمة*!لاع323؟*أةع؟،هم3*حع3مم!!6كأ5-

!3معلى(!*(،ع"ءكال!س3،اط*0\67!س"األ(4ج3(*ع33ءمم2ء4

،6اء16"ج)،!س3!س7س!ا+ح!ك4)8؟4عأ،!لأ،ذاك!33،لأوللماء4"!3م

ه*ا7!آء!ب4!س3ءمآ4!س3!ص!كح33!ك3:كا8"8له!4!ص!ه!ج،لأكلع!!،أل

فى3(4!س"!ا**"ءلهأمأء!4م،طلهأع4230مه!3!،3ج5ء510،،،

613لااج،!(3ةنج+؟آ"دأ،"حآخ"ملهأ4!ع8ة،.3*ءةء"اج"043هنج!أخح!ل(ه

!،"،حا،5*!ل804ا،ح"أ+،لإ3)!يف،+3"ة36!لأ4لأ73!س!*ول33-

أل،"،6*ذا!ة3!س5،6!356ء!ض3كط623ث!آأبم!4!س*،4ا!-لأس!ص!حم41،"،.،4!آ

رب،،م؟6أ\،"ةم؟مرمن!"ا!3ة33ا!03ع!!!!سله!3ءآ،عأةمأآح!43!س"3!س-

3،!حس!كل!"!،غ"7(جمه3117+!ت34!سذة7ح".جلم،ك!41+يق4حي،+،

"!سجلا34،)آ!الارح!*عحج!3ةذكأع3آه1)ةخ3!س3!ك+)ألم3.ولول4

*ة!غ"33""ح،،.أأ.ااش4.*0،7
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437ثهـاخالهحمروأا!ما

كان!6يع،لهلاه!لوه!ي!6ة*"-30

هم!*ع"14"أثكاىأك!مه*ء4ءا!اك(آ4ملا"4ج3ع"قهأآ++لالأ4،ي!

!ح!يى!كلأم!4(!حب*أ!ع!ل*حح58آلهأج*ة"هم!54ثلأ!ة4حة4"4!أل

!).!سةأحئىحء32ح4.+!س!ف*،*عآر+"!ة3!هل73ءا"ع*عث!

كا!ص!سه*كهةة3كأحل!3!4ح32،،ةأ!هآ+ا2"،،ي"حةحهـةءم)،،3

كلح59)!سزلأأ*56،،!لطع!8!*6"330!"4تلإ3ذجة!*،23!س3كالا*حع9

3*ح43!س!*!.-.+ي4*!م4أح)*!س3لإ3!ال!!س*03؟أ)ط!سا7،0

؟ةلماء؟4!ةلاي*"!حك-.ة2)ة،3"+4ة!ص*(.،،*"4ح،ة"لاعح*س!طذ3

ح9**!أ3.7ي!"4،32!ع!3رولا*3!أل7!ث*س!"4ح7لأ5،!4

ء!ةعع*ةلهأعثع!س4ة"!،،ط!(،4ح33!)أل4"3،*ح،"إح3مء"ه*

7!أ،ألا3"أ!ح*54(ح*ملاعآلا!*4*لأ*ذ(ول،كا!،ص!!"ه*ة!مألاه

25له!4!صسلاص!لا7ثه*8لو*!س4.(ح!"ج3عأ*"أهإ"3"63"3آ)*!لأ!ص8ال*!ن!ص*

،4ع33حلاح!س35!*(41أ3ح3!ص!،8\،"ح3،لهالمام!3ي*5كأ!س6حلا*،-

،3لا337الما!س3.ذلأإأ"3عح!م80لا!سملاج*لإأس!،ل*04ذ5!س4،ءه!ة3-

3*ع؟لاح6\"ذ44،+3ةح3يهحلم!ح3(!*ح!هل473!ثهه.ص!ملا(ية3!س!هل"
.اس6!ع،4+؟له!4ة3.ذ(ذع3!،4يةكلأح4!كلؤ**ذله!22ء"5ذ3"ع*3ة!-

8ةه*3!*4لأ*3033"هذله!لا!لإ"3،ةح8،)3348،!بةع335(حم!نهكاله

،4عولألاثه!*ة6ا!سج3*أ،5ع،3آه!س4!م7"4!ألأ*،!(4،0!س

ح!ثة-*!!سه!ح6\2ع*ظ!ح33د*لا38اظحع*ح33،ة!ة433*لاة!لا3!لالهأ

4ط!أل!4ة3احة3خ،اتي!ص33لأأه!لما44كلأ+حكا!سجكاول،ا!،اح474كا5

4ة*33!أل3*!ل13!مزلأ(ح3ولح4آ3ح*ذ4!*ال4،7!م2!3؟.

!*ل(ةثه443+*084!س3"3"52"3أهل!ث!س؟43(ولمه84!مه3!س-

هه!+3،ظ!لالأأعأ!3""!س3!س)3*5حال!35ء53كا!4"لأآ83ذ47*أ3اح8-

*هفيلأ55*8"3(38لما303لأ!سحء)"حأغ7!ض630034!!ص4!س4،

4،05ح3عة3لأ،حوله(55!60،033!م"!هي403!س4لأ"3"!،!ـه

"3!س4لأ(أللاآه0،4ج33.

9"محع!ء"!318أأه*مه!.84*3،أل*"58ه!43لمعاهـكم!*ه+!ع!!م!ك،
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عدث!لالدلماددلىالفصل

زينب--حفصة-عائشة-خديجة-!يالنبيزوجاتعن-

النبي-لزوجاتالكريمالقرآنوصايا-جواريه-صفية

التوراةفيمحمدبظهورالنبوءات-والنصارىلليهودمعامته

.المسلمونيذعيهاكماوالأداجيل

فإن،النبيحياةوفيالكريمالقرآنفيبارزأمكانأتشغلالمرأةلأن---ح.،.46.-

عددهنتقديرتراوحإذ-عددهنفيالرواةاختلفاللائيالعديداتزوجاته

فيالمرأةموضوعفإن-زوجةوعشرينوواحدزوجةعشرةخمسبينمكا

عنها.التغاضيأوحذفهايجبلاوالتيجدأالشائقةالموضوعاتمنالاسالإم

أخرىزوجةعليهاتزوج!ىمحمذاأنلنايظهرلاخديجةحياةأثناءفي

نبيأبوصفهشهرتهازدادتعندما،موتهابعدلكن.حياتهاصفووتعكرتنافسها

السياسةفرضتهاالتيالقيودبالتدريجأزيحت،بشذةسلطتهترسختوعندما

حازماوهذا،محدودغيريكونيكادبشكلبهالترخيصفجرىالزواجعلى

بنتوهي،لديهالأثيرةعائشةهيالثالثةزوجتهوكانت،لاحقوقتفيسلوكه

إخلاععدميفيدماأشيعوقد.للهجرةالأولىالسنةفيتزوجهاوقدبكرأبي

تماماعنهااللهرضيعائشةعنالوصمةهذهتزلولم،عنهااللهرضيعائشة

)يقصدإليهانسبمايصذقلىنفسهالنبيفإنحالأيةوعلى.هذهأيامناقى

:!الواهماالطهبرأهاالكريمالقرآنمنالنورسورةففي(الإفكحادثة

تكئمخيرفؤبلنكمكنراتخنئوةلافنكئمغعئبةبالإفلثنجاغوااتذينإنو!،7،30)مم

!!نؤلا+غظيمغذالبنةمنفئمبمبرةتوئىؤاثذيالإتبممنبس!تكافامنهمامرفيفب

عفيه!اءوانولايثن!بفإفكخذاوقائواخيرامئهب!كننآب!ائفؤمناتائفؤمئونظن!ود

القهففئلؤلؤلا)صاثكاذبول!خئمانقهمجندقأوتئبلثبال!ثئتفذاءيأئوالئمفإذشئعذاغبأزنجة
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المسلم!تيةامراطوضهمؤسص5الإسلاميالديتمؤس!"تجسقمحمد41لأ

نهتنقوإذ-)غظيئمعذابئلههأففتممافيلفصكتمؤالآنجرةالذنيابيورحمتهعليكم

،!،"ءغظيماللهمجنذؤفوفيناؤتحصنئونةمجفمبهنكمتيسىقابأفؤاهكموتقوئونبأنسنتكثم

.()5-11:)النور

شائعلكنهعجيبأمرهو-عمرهامنالتاسعةفيوهيعائشةالنبيتزؤج

ويحتفي.عامةوأربعينثمانيةزوجهاوفاةبعدوعايثت،الشرقمناخفي

مأوسموها(النبؤة)روحمنشيئاعليهاوأضفواكبيرأإحتفاءبذكراهاالمسلمون

فيللإفتاء،زوجهاوفاةبعدكثيرأإليهاالرجوعبسببهذاكانوربما،المؤمنين

حياته.أثناءالنبيمنسمعتهماعلىبناءالشريعةفيالمشكلةالأمور-ح.أ6.لأ

اصطلحمابينمنتعدأسلمواعشرةأؤللتفسيراتبالإضافةتافسيراتهاوكانت

المسلمينعندالستةومكانة،النبيعنالموئقةالمروتاتأوبالستةتسميتهعلى

وكانت.اليهوديةالمروياتمكانةأدقبتعبيرأواليهودعندالتلمودمكانةتعادل

هوالمرشحعليوكان،شديدةعداوة(طالبأبي)بنعلياتعاديعائشة

أخيرآعليتبوأوعندما،(النبيموت)بعدالخلافةتوتيفيبكرلأبيالمناشس

لكنهاحملتهاتنجحولملتحاربهجيشرأسعلىعائشةخرجتالخلافة

وانفضاضهمعليأتباعبينالفرقةلإلارةالوسائلتجدأنذلكبعداستطاعت

أسرته.ودماردمارهإلىالنهايةفيآدىمما،عنه

لها.النبيتفضيلفيعائشةتليالتيالزوجةهيعمرابنةحفصةوكانت

الوحيمنكتبمايضمالذيبالصندوقزوجاتهأكبرباعتبارهاإليهاعهدلقد

موتهاعندناهزتوقد،النبيوفاةبعدالقرآنبكرأبوجمعمنهوالذي،المذعي

عامآ.وستينستة

عليها-اللهأنعموقدزيدمنمتزوجةوكانت،للنبيأخرىزوجةوقلنب

بهماالنبيزواجوحكاية.أسلممنأؤلبينمنكانتبأن-نآ!فلايقول!ما

يبولملأمرزيدمنزلإلىيوما!محمدذهبلقد.تروىبأنجديرةحكاية

أولمنبمفاتنئماالرسولفافتقالجميلةزينبعلىعيناهوقعتأنوتصادفزيدآ
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عرالادسافمك

-

4)أ

القلوبمققباللهسبحانأنذاكرآعموتهفرفعنكسهيتمالكفلمنظرة3.،70

لقد.الإرباكاتمنكثيرإلىهذاوأدىلزيدحبهاتوتروقتهاومن.شاءا!!

وإحساسهناحيةمنعليهاالإبقاءفيورغبتهلزوجتهحبهبينيوازنزيدراح

لهابنااعتبرهأيوتبناهبل،أعتقه(الذيصج!جت)محمدلسيدهوالإخلاصامداكتيم

وقرر،الكعبةركنفيالأسودالحجرعندعلنيةدينيةبطقوسهذاووثق،ووريثا

صاحبآخربتعبير،أعفيهالمنعمليتزوجهازينبيطلقأنمتأنتفكيربعدزيد

راحنفسهالوقتوفي،هدفه-شخصيبشكل-يعرفكانالذي،عليهل!ا

وكان.زوجكعليكأمسكلزيدويقولمنهاالزواجيريديعدلمأنهيعلنالنبني

زوجةلائخاذهالناسانتقاديثيروالذيهذاعنسينتجالذيبالخزيواعئامحمد

نأوجدولكنه،عاطففوكبحهذاعنبانصرافهالناسفخدعابنتهبمثابةهي

وأزالتأراحتهقرآنيةبآياتالمشكلةمنفتخلص،يقهرلاشديدأأصبحبهالضغفه

بالتبني:ابنهقلدبزوجةبهاارتباطهأمامالقائمةالشرعيةالموانعكل

ؤئخفيالقةؤاتتيزؤتجلثغلل!أفسبلثغفيهؤأئغف!تغقيهالقةأئغتمتجقذيتفوذوإذا!،

ؤطراقنثهازيذقفنىققفاتخثتاةأنأخقؤالقةالتاسؤتخشنىفبلإيهالقةقانفسيلثفي

ؤكانؤطرامنفنقفتؤاإذاأذمجيائهئمأزؤاجفيخرجائفؤمنينغقىيكونلايكيئزؤتجناكها

(ة؟ث).(37:)الأحزاب؟لمقبىقفغولأالقهأفر

نبيهويوبخبلفحسبالزواجهذايباركلاسبحانهاللهأنهنانجدإننا!.،7،

نأبهالأولىوكان،الناسامتعاض-طويلةلفترة-خشيلأنهرقيقاتوبيخا

وعاشت،البشرلخيرقشبأصبحتوهكذا.الناسيخشىمماأكثراللهيخشى

اللهبأنالأخرياتزوجاتهعلىتفخروكانت،ماتحتىالحبهملؤهاحياة!ه

آباؤهنزوجهنهنبينماسماواتسبعفوقمنغ!قهلمحمدزوجهاالذيهو

وأقاربهن.

التثريعيالهدفوأضاعوالتعليلاتسأساءالمؤفلكنالواقعةحعذهالتيركتبتناولت():ة.

!ل"مابالتبتيالابنة!وزتحريمف!يعإبطالعوفالمقصود،انكريمةالآيةومنالواقعةمن

)المترجم("أبناءكمأدعياءكم
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المسلمينريةاطسابىومؤس!الإرويىتىر!امؤص!خهمحمد

جديرهوماهناكوليس،يهوديةكانتالتيصفيةزوجاتهإحدىوكانت

ابنةيايهوديةيالهايقلنضرائرهاأنللنبيشكتأنهاسوى،عنهابالذكر

صهاوأنهارونهوأباهاإنلهنتقولأن:النبيلهافقال.واليهوديةاليهودي

صفيةتلقتهاالتيالإهانةهذهعلىاللوموأتى.زوجهاهوصحمذاوأنموسىهو

:(سبحانهالله)يقصدأعلىمصدرمنوإنمافقطالنبيمنليسضرائرهاسن

فننجدتاغؤلاقنفئمخيرايكوئواأنذشىقؤممنقؤثمي!ئخرلاآفئوااتذينأئفايا!3

ائفصئوقالاشئمبئ!بالأئقا!بتنانجرواؤلاأنف!همنكئمتفمرواؤلامئفنخيرايكنأنغسنىت!ناءص

.(11:)الحجرات(بمالطابفونفئمفأونئلثيتبئئئمؤفنالإيخالقنجغذ

ماريةبينهنمنكاناللائيجواريهأيضالهكانتلزوجاتهوبالإضافة

مرحلةفيماتالذيإبراهيمابنهمنهاأنجبوقد،لديهأثيرةكانتالتيالمصرية

منينجبولم،الوصفيفوقحزناوأتباعه!محمدعليهفحزنلةالطفو

بناتوأربعأولادأربعة:ثمانيةلهأنجبتالتيخديجةخلالأخرياتازوجاته

فاطمةسوىوفاتهبعدمنهميعشولمحياتهممنباكروقتفيمعظمهممات

فقط.يومابستينوفاتهبعدتوفتالتي(طالبأبي)بنعليزوجة

وحدههويكنلمه!!لكمحمدأأنيليفيماسنذكرهاالتيالقرآنآياتوتظهر

زوجاته،ليشملهذاكلامتدوإنما.وتوجيهاتهوبركاتهاللهبرعايةلوم!ملا

الإشباععدمنتيجةأنهولبدو.وكياسةبلطفالضرورةعنديوتجهنوكن

منأكثر،بهنخاصةأخرىبأموراهتماماأكثرأصبحن-ماحدإلى-الجنسي

بتعدديطالبنهفرخنمقذسلنبيزوجاتبوصفهنلأنفسهنبالنظراهتمامهن

بذلك،لهنيسمحلمبحيثالحكمةمنمحمدوكان(الملابس)أنواعلأثوابا

افخياةترذنكنتنإنلأرؤالجثفلالتبيئأئهايا!ثو:للتوبيختعرضفقدلذاا".873

ؤرلئونةالقةئردنكنتنؤإنبىنجميلأستراخاؤأسرخكنأمتغكنقتغالينؤفيينتهـاالذتيا

.(28.20:)الأحزاب،!،لأصغظيقاأخرامنكنيففخسبناتأغذالقةقإنالآنجرةؤالذار

نفسها:السورةفيأيضتاونترأ

http://www.al-maktabeh.com



413عثراصادساالئصط

فياتذينيطفغبالقوتتخنهعنفلااتقيتنإنء!ن!نلامنكأخدصلح!نتناتجبينجساءيا(!

ؤأقغنالأونىائجاكعليةتبرجتبرجنؤلاتكننجيهفيؤقرنبمقغروفاقؤلأؤقفنمرض!!ظبه

ائبيستأفلالرخس!مئ!!نغييذه!بالقةيريذإتفاؤرسئوتةاللةؤأطغنالزكاةؤآتينالكتلاة

.(32.33:)الأصابلأ،بمتطهيرائطهركئمؤ

كنلمجعضهنأنمعبعدهمنالزواجزوجاتهكلعلىالنبيحرموقد

شيءبأييلتزمكماصارمأالتزامامماتهبعدبهذاالتزمنوقد،السنصغيرات

والنصر.الحالهذهعلىومتنأراملبعدهمنوعشنالكريمالقرآنفيوردآخر

روحبأنيخلصالقارئوسيجعلغريبنصالحكمهذافيهوردالذيالقرآني

تصديروتم.موتهبعدذكراهتخليدبهيقصدكانكما،أملقالتيهيالغيرة

النبيمعالتعاملبطريقةيتعلقفيمانلباعهتحذيراتبعدةالأمرهذا-،".،74

بيته:ثآل

إنادناظرينغيرطغامءإنىنكئمئؤذنأنإلأالنييئبيوتتذخفوالاآقئوااتذينأيقايا!!

ئؤذيكالطذبكئمإنلخديث،فصئتئن!بينؤلافانت!ثبرواطبفتئمقإذااقاذخفوذمجيئئمإذاؤفىبن

ؤراءمنقالئأئومسفتاغاستأئئفوهنؤإذاالخقمني!ئتخييلاؤالقةمنكئمفيستخبيالنبيئ

تنبهخواأنؤلااللهرسئوذتؤذواأننكئمكالطؤقاؤففوبهنبكئمبففوأطهرذبكئمحجابص

.(53:)الأحزابثهبمغظيقاالقهمجنذكانذبكئمإنأنجذانجعلإ؟منأزؤانجه

يشتركفهو،والنصارىاليهودنحووذاأكثربعثتهمطلعفي!ومحمدبدأ

الأساسية-العقيدةفيمعهميتفقوهو()الخليلإبراهيمإلىالأنتسابفي!هم

قبلةالكعبةتكونوأن،للحجغرضاالقدستكونأنولعرضه،اللهتوحيد

المدينةفيهدخلالذيالوقتحواليفيعليهمحقدهأبدىلكنه،لمحصلاة

أثناءضدهمشديدةقسوةوأبدىلهملدودآعدوآبعدهافأصبح(إالمنؤرة

هذاأكدوهكذا.سواهممعحروبهتشهدهالمقسوة،حروبه،".،75

عنالمننص!سةالكتا!اتفيوردما(السلامعلي!إسماعيل)نسلال!!مماعيلي
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مكتوبلأنه":أخرىناحيةمنسارةونسل،ناحيةمنهاجرنسلبينالعداوة

الجارلةمنالذيولكن،الحرةمنوالآخرالجاريةمنواحدابنانلإبراهيمكانأنه

إلىالرسالةالجديد/العهدفبالموعد"الحرةمنالذيوأما.الجسدحسبؤلد

علىهـقيإءمعارضتهمكانتلقد.21.22فقرة/4الإصحاحغلاطيةآكحل

أطلقوالقد.ذلكتبينالسهلمن.والدينيالعرقيالإجحافمنيحصىمالا

لقد.سخطهأثارمما(دينه)المقصودبدعفعلىوالازدراءالتحقيرعلىيدلاسضا

ونقله،إبراهيمإلىاللهأوحاهالذيالحقالحنيفيالدينيعيدأنهيعتقدلفترةكان

لإخلاصايعنىوالذيالإسلامدينمحمدأسماهوالذي،إسماعيلإلىإبراهيم

واسموهحرفمحلحرفاوأحلواالكلمةحرفوااليهودإلاأندينهوطاعةلله

للنبيالأعلىالجدإلىنسبةالإسلاميالدينمنبدلاالإسماعيليالدين

)المقصودعدوهمبهأتىالذيالزائفالدينبعنفانتقدواوبذا()اسماعيل

يغفرها.ولى"لجمغمحمدينسهالمالإهمانةهذهأوا!قيرووا.(ص!ه!محمد

الجزية.دفعواإذاإلآبالحمايةيحظونلاوالنصارىاليهودزالفا3

ضدوالمكربالحقديمضح-بهالمؤمنينوكل-القرآنأنورغم30"76

الانجيل،بعقيدةيؤمنونالذينوالكفرةللكلاببالازدراءينضحكماالمسيحيين

،اليهودنحومنهليناأكثرنحوالمسيحيين-والمسلمين-القرآناتجاهأنإلآ

خاصة،الإسلامبعددينأففلهوالمسيحيالدينيعتبرونالمسلمينوبعض

في!زمحمدأنجدفإنناهذاومع.للتثليثالمضاهضينأوالموحدينمسيحية

الدينين:علىغضبهجامليصبفرصةأيةيفلتلاالقرآن

ؤتجغقكمأئبياخفيكثمنجغلإذغفيكنمالفهنجغفةاذكرواقؤبميابقؤمهفوشىقاذؤإذ1،

.(20:)المائدة!ث!غاتغانمينفنأخذائؤتلئمفاؤآتاكمفئوكا

ال!سئفهاغفئمإنفئمألاالسئقفاخآفنكفاأئؤمنقائواالنافىآفنكفاآمنوانفئمقيلؤإذا"ئ-ال

.(13:)البقرة،فيلأ!يغنفونلأس!نو
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أقلانجعلي؟بمنإثةؤالإنجيلالتوراةأنزلتؤفاإبراميمفيتخاخوذبمالستالبأكمليا!بئ!

وفمافسئلقاخنيفاكانؤتبهننعرانجياؤلايفودياإئراهئمكانفا......!لشثفون

.7ء(،5ء:عمران)آل!وبمائفثئربمينمنكأن

لمجسمحلملكفمالفمنذالمبنيةالمسيحيةالكنائسصعالقرآندينتسامحوقد

وأسقفهاكنائسهمجدران)يرضموا(يصلحواأنوللمسيحيين.أساساتهاتجديد

كنائسيقيمواأنلهمالمسموحغيرمنلكنهفعلا(القائمةالكنائس)المقصود

خرابالكنيسةاعترىأو،كنائسهممنكنيسةالتهمتإذاالنيرانإنبلجديدة

إذاعماتقللامعاناة.أساساتهالتجديدمعاناةوجدوا،آخرسببلأي

التيالبلادفيالكنائسأنوالنتيجة.أخرىكنيسةإقامةيريدونكانوا77،..ح--نر-

وفي.تمامامنهاكبيرعددوتهذمبل،خربةأصبحتقدالمسلمونعليهابسيطر

سنةفي(القسطنطينية:)النصواستانبولغلاطيةفيحدثالذيالهائلالحريق

عمدوعندما،رمادإلىوالصغيرةالكبيرةالكنائسمنالعديدتحولتكاه)5

بهدمفرمانصدرمنهاالأكبرالعددإصلاخوإكمالبناءإلىوالمتحمسونالأنقياء

كانتإذاإلاكنيسةتجددبألاالقاضيةالتركيةالقوانينضدهذاأنبحجةبنوهماكل

.شيءمنهايبقلممادامجديدمنالكنيسةإنشاءحظربمعنىقائمةأساساتها

باعتباريكتفلم!ههمحمذاإننقولالعرضهذاإنهاءبصددونحننوالآ

أكدأيضتاولكنه،تحريفمنبهمارغماللهأنزلهوحياوالجديدالقديمالعئهدين

ورسولا:نبياببعثتهتنبئإشاراتفيغماأن

يذفيفيتلقافمندىقاإنيكمالقهرسئوذإتيإشرائيلنجنيياقريتمائنمجيسىقالؤإذ!في

ض!ة!داقالوابائبيناتخمنجاغقتفاأحفذاسثفةنجغلإيمنيأتيبرسئولصؤفب!ثيراراتجال!بن

.(ء:)الصفبهنمء(".)قبهت

إلىلهخطابآخرفيالمسيحكلماتالفارسيرتم!فملاأوردلهذاتأكيدا5

نإ!كنني(اسيالموأو)المعزقاالبرقليطيأتيكمفلنبعيدآأ!هبلم"إن:يح!ارحو

علماءيجمع،المسيحكلاممنالفقرةهذه."لكمفسأرسلهذهبت،".ا7ل
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المسلمينريةامبراطرومؤ-!الإسلاميالدينمؤسرسص641آ محمد

ليجعلوالكنهم.فيهإلآتتحققولمبهاغث!محمدللخبيإشارةآنهاالمسلمين

القراءةنسخهمفيحرفواقدالنصارىبأنالقولإلىاضطروامقبولاتضسيرهم

التيس!(ل!)أحكأح!البرسيليتكتبوا(ا!لعرىتعني)التيبرقليطمنفبدلأالصحيحة

أحمد.للكلمةمرادفةبرقليطوالكلمة(اللامعأو)الضحهيدتعخي

سيناءمنالرب"جاء2الفقرة،33الإصحاحالتثنيةسفرمنالتاليةوالفقرة

يمينهوعنالقدسربواتمنوأتىفارانجبلمنوتلألأسعيرمنلهموأشرق

تسليمتعنيأنهاالكلماتهذهعنالمسلمونالمفسرونيقول"..لهمشريعةنار

ونزول،القدسفيالانجيلعيسىوتسليمسيناءجبلعلىالشريعةموسى

وأنالقدسفيجبلايعنيسعيرإنيقولونوهم.مكةفيمحمدعلىالقرآن

أعرجالجغرافيعلمهمأنسيظهرلكن.مكةمنبالقربجبل(باران)أوفاران

عنتبعد(باران)أووفاران،ميلمائةالقدسعنتبعدفسعيرالدينيكعلمهم

.النوعهذامنأخرىأقاولللدحضنحساجولا.ميلخمسمائةم!صة

الكبيرالذعيبهذاتنتأتقدالمقدسةكتبناأنفينشكلافإنناحالأيةوعلى

المقدسةكتبناتكنفلم،وأتباعهمحمدذكرهعمايختلفآخربمعنىلكنودينه

التيالامبراطوريةوهذهمحمدبهأتىالذيالدينبهذاالتنبؤلتغفل3.،79

يمكنلا.المتحضروالعالمالكنيسةعلىنزلعذابسوطبوصفهما..شاهدها

لذا؟بهتنبأتالتيالنبوءاتعنبمعزلوانتشارهوتقدمهالإسلامظهورتناول

النبوءاتهذهأبرزلتناولالكتابهذاملاحقمنجزءتخصيصعلىصممنا

إليها.نظرهبلفتالقارئلنافليسمح.للدهشةمدعاةوأكثرها
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*-لهلاطه!يلأ88)!"،!**.

311!ع"+**+.

4هم!رح،كله48ي"ءه"!!آ8إ"!لعنيءهـ9لمءت4ركل!،9ء!ه،كلء"صا،!م8ر!؟.
كهر!*-*ر!دكمك!هملأهيكه-يي"+و!كء3"ءع!،هك"*!!!ه3*رحء!3ة!!
،4علض*ييكله."،لإمل*4جول-زق!ثك35هيىى3ءم!لع+،ءول،يصكلهكا*9!ه،ء+آ

ح83!نك!ء7،د-حك!ه!مح،4ء3/ه،4،كلأ"4كاعجول*!ه!ه"!+!ي!ح!80
8يكاد*ةء2!ه!ح..48ءفيعهد3ح3ء4343،د.

!3(4!ص3انهلأأ!سح(ه؟5ء***س!5ج)3أ"حج3!"3*هةم!*،

،11س!حلأ*ةآ4!س*ه3!*،30*ة!ح3*"احمحةط34ء3لأ52"4!هل

!43ءهكه،م!عأم!آة"!ذ3*لو*!م*هلو3ح*ة"3"52س!نلأك!444!س

*8"!هث6!س3)33!كلأذء*3)73س!لها!همأ4-"*ص!"ه(*حم!6آثم*53م

*ه،م!2ه*!ه!لا(ه"أ3آه455ص!ول*4آ!(!3!س3(80علأ

ء*ة"،!!مل.

لا!3ة*!(!!ص،س!آة،ة!هم!مء2هم!!!ذة34،"؟40!ص3يءولء4-

2ج!3"4!أ!54ع*2*33!لاح"!ة"ع!ل67أ!4دأ343ة:0344

لها33ءة!صةه*ءآ!أل!7!أ.!"ح1،3،مم!3ل!س*،4،"5*"لا

*ثع)لهلى4طة!لءهم!3لهه(!!م)*ه+9!"35!ث4"س!ط!4..لأح3*ه!م!م3-

ة،لألا؟34!ص4،أل!*اث4ة3طله!لهاثكا53ة(أل(3300ا!هلا3553،ح4!ل60ع

!ك4!ط!س،"،(4!3ج3!3م*ةلأ3674ثأذ4حذاه"34*4ذ!ط"03!هل4

*9*هفىع3ج)ه*حكلا31!4!ط!لا3،،3همأ430*كثلاه!ملولفى(4ع

يهلا03ما*ا"ثلا،ةةلهأ!سلمأاأح!ص،"3!س"*ذط،33ح3"!س!س!ا*ط!لا!!سل4!3

لأول33لاع،لح!س،الآأ،ق"حس!ول.م

3)ا"لأأمة3لمأ"ل؟ج3آ6ح،57!مه4ألك)2!م9+كلأئقء!بهك4!ت!

م4ع!لىف"،!4،ء3آهال؟"4!سةاك!س6.3\*ه!4!صم!!3خةكأ3)*

(4ح533!!تح+3آه")!س*!س!ة3!.3!!!مدمل*5،آ033(

الأ"!لمانه*هس!ة*5لى!س،ة؟437حلا؟كحلأس!ءغ(!ال6*"*"4ع!س"ء4

لا3!ص!!س3آهكمول!س34لا!مه!ص+4)3ح،3هم!ولجمعى43ي*له!7!"تر(4ع

93!هلآ+ص!3ىل!7."4!س367ع3ح*5(س!ةاحلأ7!س4.4ه"ع*ء3،

كاكلي(4!س،35؟4!سآ،!*4(!ثح4ذ7ة*ع!!س4!أنلاام!!*ة؟4!هل

الو!!س!"-مءاهل+4ج4ال"أ!ع3ء28!!س*53وللا4433ء*!ساله!هفح4
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المسلصيماهـافوري!مؤسروالإسا،مىاا!رينمؤسسجسني همحمد

"ة848آ4**ائ،ر".88لهلهمول6"ولج!.

أم"+34343"!صا4،،!:)!خ3آ!*!س2أ.5*أ*ح"35*يأ؟.،،ـه9

"4،0ع3!3،إلك!*ه*!70،لماء4!ال!ص!"ث!،)ول"61ذ3454ا!!!م

م!أ3!4004جه*!س!ص+)*!-ول7!س3ط!--ح7ح+*+*--5آ،4!س!غ

32!أس!كاإ3ذأ"لما4!سل!5ى034ة*!ك(ءا.1،!ص5*نه\،ةم!حألهأمى

"4حذ44ح4(ء4*م!م!لأ!،،ذإم7"ز+*44!م+*5)!!!ه!م!لأ)(ء

كهلا4ء4!4؟هم!لاثمول*م!طء(3(ه!!!3لا7!،!،4!ص93*عإ،ء43

ول9!س3ءيه!!صء-بممله3تيلا*،5أ!*!س!لهأ.*"4*5!م44!مفى2ة-ط،

لاآايه!!ص)8ء*4!د4!ص3!ةأ.284،،"+آهح*3،لأ*"طة3ذ3!**ء-ة

يم3"2+،3ع4004؟*+*ح،!!ص،333ءهلال!س!4.ولهم3ص!*،ةكه!33ع3

!م4حكأ!م53؟"4ح3ع3ه3!س،كرفي،خ!م"4!ص.ك!!ث*ث!ع*"ه"35-

ل*3!4!أ،ح6!كذ!*ح33ع4.3)"لأم!+3!س3آآ3ع،3،أثغ33*ذ!ك4ح

6آ!4مآهىه!ل.!ي*ىل(ة"،8،جس!6كأهم؟4عولآ4ا!أ!5*ي!ص

2ءح"5،أ(5\23!؟!ل،ولء73*ة"ال"!س!ثه!3ح،س)أ!،4ة36!ك"3،4؟

!أ!ل،*م4آول"4أح4ذ5م5ح*ه،س!*!ك3أة3هـةةكل!*س!هخلم!

ة*لمام34*!س*ي4!ات*له!له!6"*4)ح8!س4ث!بمء.؟7ء!هل3ء2مأ4!م-!س!

7**لماأ\74حذ74ح4!*ح333ع!،ا10!لك4ع18حك!ذ،!الما!3ط!ص4

آ!!!ل63ة(!ث35ثأ3(5*!ا!!س4.3*ال39عاهج!الهاهم!لهه62"طيأة7ء!ملذ

لهألما"*43،ءبم4؟ة!ماكل!لأ!س4!ل*15،*51!كأح!لأس!ز3*ل!س3-

"!ص*حلىعأ!(40عأة:4،يأ674ج53"كأح(ذ3!للأ!حلهأم!*513

5!ول،ز،.لهأخ9*حيأ،!له!4!س5أ!4"آه!ث04.،"ي

!3ح34!"!5*آ!+،ع!ل-3"،54ة3طل!!م3لماذ!،أ3"أ"!-لأث!9

ةة5!اءفاس!3!"حم7شأس!4ذأولة!3(ء+*!سهم!طبها!ح3ول"أحمث+"!س-!!م

ل!ث!،71.أ!ص!!!035ص!*ة")ز+*ل3لما77آ7!س44*ج4!مل36!*4

مه"!-!س(4ء.ة7!سثح330+ي3أ6،*ح"+ة3!ث4،له!ذول!له!"لا*-ح

*ح*هةلأ!44673جول59،!س*67.3!04+*!س6!س3،0*2!سىل*هغول

4!س443ح!ة،اع52يه!مكل4،كهكهجري!*4آهء"4!مي،هرالمعءكل-!لم،.

ىم،لمحك!ا!ا!33603ء*آ!اجذح+3*لمهس!3*ثعآح!سه!ك!ع3كاحأ،،طع

بح!آ،*43ع!ك53ه!"س!يأ5س!صأملا34!هل34لما36!*44،3!أ!س!ل!!3+"

ح*509ةدأ553آ؟4ح40"6!ولآا"5""نم3ء!ح(!6!س،كلأ!.،.!*!لأ

ةحهم!42ث!ذطس!34!م!ع3!ح5ء!هم!ص4!ا7جة3ةول!"ط!م3!سول3!س"!ثذي4

ء*5"!م،هله!0."لد

http://www.al-maktabeh.com



419غراصادساالنهمح!

*!ه!ط+ه*5!يولكل4هى05،هـة

4ءيم!*44!هل334"4!م93ه"4!سأ!!!ثها!ء"4!س*!18ذ3"حآذا

(ذثهمع.*!م3ح*3ى3ة4*ءة،كه!ء8ص!4لهأم!3."طية؟40كرح5(5

*ء4ء!ء4334،3!أ(!س*،3.(*ح**هح+هم"4!""ذ
4!،أءحس!،اهم!ىفةم!"ءمل3،4ءأ!4عآىول4،ولعى*ء*!!0.4+هك،؟ه

44حفهق!ع353ء033مه"31،*ثهحفلأ"34!س!6!!!ل!طذ*(كه-ح*

4ع*4ا!*!سهم!ءله!(4ح!3!!*هة؟ة3آه(4!صو!م!كة.!7ع!طة

"!مك34!سذ*7!س(ح*!،!مح*ح*702!،ة،؟4!س3ذ*!،م!مم!4-ذ

م!فاء44"ذ"ولكا!س!طم!3456"4ء08)ناألما3ء26!*ذح84!

"3ء"!ح(،33همل!ص!سح3303ز+"41*4!س*!ث،،!ث3ص!!لهأ!،(!ة*ح4

له!5آ4!أم3،4!أة!!ة34ع3!ح"*ح4*ةيهة6!3*ة!*!4ذ*.

*!س3ح*ءحلهةآة08"6ءكلؤ4حع4!ل*38آححع53م8أ،،لأ!ص"5ط!س

!!لم!هم،ة!ءع*!*ء!"ة،*!مس!آم!3،(5ص!لهأةح*ع!4!صم!س!س"

"ةهب.!ل+ه*!!،ة،32هص!"ء،674.331"ح4الهم!*73*ح3امل،م!سل
8آذ(4ح3*ةلماآء4أ*3أعم!*لثمة5طه!مل3.ح

آثع+!+حطكألاء4!4!ح533ه*!7فى"!3"8ع!!م!ام!-

+ه!مل36!ك)،4"4!س!359اآع!ك.+هحط3،كعة!*ةحم!له!43حلى،ع3"

ممه4ذ633حله!ة3،عطص!؟()!هم*هص!444!س34!س3!هل52غةث!-9ء"!

،لأح34؟ء،ح5*حأء!أ!لهز!،!هم!ء*ذفيول*،!س"هةح!ك2ءذط3"3ع"

(!س*4ءلىكأل!ص!اح!،ةه*3،م35*!ك4ةطح،)"!م+ء،**!هم"4ح

عآ53!*"!5حه*903يعآآ!344ة،ي(*س!643كللمالأ!6حأ،!م،.

34!مهس!فة4همأ!آ4!هل!؟!ممه3-ك!لأ*"3ا!.

6.2!ثةحس!ط!اه*33ء21،ة63\2ذ5،753*كل!83ا!!أة!ة17"4!
"ة!ح!سآه!"53!سلهأولء73ل!ذس!2ز*هءول،*ه،أك!6!13+!سحا3!3*

23ء*م!ط4لوء!هث"،ىحكايم!340440هثك!سىل4)،حم!حك!ءل!
س!*هس!س!56،،!سءاه،.4عع!3،ة!س3!جه*62!س*403ام!آ!ميأ3حلما

"ء2كأ4."34!س!سذ3حول*!3آ!*ح!ص5ط!ث2!ث"ح4،!سلى35!ثحءكا!س-

!س5+ة"!،4!ص1!!5آآه514"3094!ص،آ2"7*3!3(3لأهته!53طم

3!كا*،أول!88قي04+**له!2.4حاك!!!5!س!ص!38ء*،*هع4د7،

،ء!صء113!!!ح4وله5!م8م2!م"4.!ملع0863ه!هث!س*!!؟اهلح*ء!م

ألع"ذ"!5531ةث،!4*ه!لم،،"4*أ:4ة*!لهأ!4،!ثه!ه+حية!ل(!أم!3،اك

كطس!24ة33!هرعع5ثا!*ذحهمكا*ه4ذ3+ة"!ص.3ر!شة!!"*+ء-

ص!*53!نفل!تذ،33ا!!س46لهأولءح7،(ط!س!3ه!4!مكا!لك!304
تي
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،70آسه!!مء!ال!5*ولئالطهـ"ة.

!!ة!أ!!س*67ذ(14،ح3ح5!3ثهم3؟ثيم"33(3ة!"44(4*(كاظ

+ءألما4!5)لأآ3لأ!س+ء*حاحءة*ذ*؟،،،!3ذول5ح4؟ع!حهلأ

؟74ءأآ"3*ع4414!سسءجث!5هآ+ع*كط943اقن!!!هلأل2!*

لىول3(4هآعحلأ،ع3(إآ4حح!س*ح37)("حاهةة"157ح\7ة،44!مه3

2جة4،\6*4ح**+!ل3!ثح9*!*ةم!ص4!ةآ4"4ححة3ح"*ول

"!لأ"(3!صح128*كسة،3064؟كل!4ء!3"لا-ع،ايلأح*حة.ءلإآ*ة5!م

م!سح4ةء"83ه34مأ1ىفم!مء*44ة3!7ةح!*ةء"حف!30443

!ع3عح08ا*(!مم*6+،**!ص!هل4لأ34كهأ3ي*3!ص"آءا!،ة!!أسةهل!"5

3،ث!5*!هلام!لهأ3،\3!04*4*5-يه*،723حح4)8،*مأله!ه!ءع3-

7م!!لما،ذ86امل"4ء43130.4،ال)ةغأألال4أك(!س44نه!!!ةط4

ةه*!ث*ل54!"لأ63!3أحة؟ة5ول3!س!س3ج*8ول7!3(طح!ا،أيء

3!ء*!س52"4!س.+لألا+3*ءع"*+(8آ3ع3!ص*هةمحص!4ص!ث!

4!اج!س3"أل*ةع0،4قيول3م62*ذ(امب!2!سة*+ا!*ة23\35ول3آه4كالأ"ة"س!

آس!لأآح"53.61*40ثهم34ءعة7ل!+7،م!ملأ4ح(*ذلالما44،ة*94ة7

أ*(!س*"ةء*،لألا!4عهك!*!صذلهأ!ه!!م!ة!م!جم-ء!هل.أل*ةذ)كا*ح3

14!34ع:*هاه*ح477*ه2*هة"حهم!ي!7*لا!ج*)!(عح!لا،3

53!ع3أ!("2لأ67ع!ب4!مث!ل!726ه3!اك"؟353.له!حول،ا،م!ثم!!40

!6هك!3!هلآه(4ع3!س!*ىل31م4لهأول675ألما4!ك*38آ!س!!ه!هآ8غ4ذ9

غ!سه!،ح،آ3"!هم4ة3(ي!لأ*ة:ىم4*3!اح4*ءحكلأ340ءم!ه

(480**آ(4ع3اعلا1،"*25!8!كاح!!4!م3،+!!ل!ص!آ!سذ*!!

آه4دأ3الىف!ة*!4ة*33آ!أ*ه439*!،ص!كههثلالما-!عل*ح

75لما3!س4م50!؟آه2!س93(4!صذلأها*س!ح3هم4ذ5"!33.*هة

!!لم3+4همأء!،أ4!مه4ال*!ص6اك!1آ!ص4ع8*3لو*!س44حولث!*ة8*"

لما4ع3+61!س،!ح)،!ل9لها3جء!ح(4ح"!53ول!!س!ثص!ص!!!6*ه7،لأ!

أ!40!ة3!سإةآس!كلأ4ة!س4لهأ!ءول!مح*هم!3ه!كح4!،أ"ضذ"ئلاح

*!ص*أ!3حا(4ع؟7!7ه!ح+**ةه*.،،ول4آ*س!6*س!ح3،

4!لأ*ح؟!ث8ول3لاة43"45أ"ةآ،*وله"!ث*ههى!4+4لأج*س!

ولهةخ+!3ث*فيأع41،!*،ا*ه\34*هوله!!*ا3لا4ء4اس!هل

حء*مح33*حلأ،9،7!لل!هظعع!447حآذ"(ء"!ث73!ص،آء*34!حم

يلىهزول!44ءلماه4(!ل!ةح*هح،لاس!(4دم*ةأل!ثأل*ة*لى.ذ(.ح

أ!4ة*ع)6+".س!204*هةلأس!س!"ثه674ة!ساآى044لألا4"ملاع(ح

!ن!حىل!40"3ح53ع38ء*4نه4"!هل3!عم*!س*زس!طكللأ35ء9؟ة
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!هل"*!هل*ه"4هوليلهلى،ةت171

"!3ةه*حلمائ!3لأله!4لهأثعلماهث!،340*ا43آ3!م!مى04.؟لما!

"4!ص*ء!ة!أ8!44!هل(ع3ح*ة!م4عأ4ح*3!،4!هل*!سء*ح!س+ذ*!
4ع3،*6لى4ء4ا"كطم!م!،،ص!7(هك!ةة53ي!س4!س3،!ك3!منهح+آه4

4!س3*أ3!بىآ4*!3اف!!(4،0عع8ا!ص3آطةح3ة*!س340أفا54ح

ح!3ءطح4*ه،4!سس!لما*(!اص!ةأح7!مه3كه*ة؟*ة،لا*!*كلأ4فا"ة*!س3
هم"4!صة3!4،ع43ه!ذ:ة!آ4(4!ص204*س*هىى04

كم!ص!كاه"س!س!هآءعء4.*5!*ةم!حة3(60حح)"!3!!س4

ء*،4ءع49ء3ح4*674403!"لىهح!افا*!8ص!"هأ،!4ضذثيما،"

حآ،3ح"4ح!،ء548الأ!4ذ3ص!!أ*مم!ووص!*"ص!م!4*5(لده7!3

كه!*ح(ذ8*ة!!،4!ص*!33ة+!مم!،لألهما!3حه*7لأهم!ة*!!!*ع"

"ا!*ع6ع!للا45"4!م"*هء!ثع4،!هلدحطآ!44هال،43ء،ه*!

ط!7!!63(!ة*!س4م*ه*84ح!*س!*لأهنه*!52ةط؟32ة!!هال3
ملماء52*عج**4(0"،،61فاة3*أيأ*ع*س!!،!3"44!لماه4!مه

عم33!ممللو!ح*3!(.4كأحآا!!*لهي!2حآ*!اثأ!ح3ح!مل3"ه

كاحح+*!س(4ح317آةآهأ!4ة5يه!03(2+!ها!آع4همم*ذىمأ،ككه،

!*!ل،أ7ح!ل66ذ(ط4،!د،ة*!3له!!يأ+"!س!صلأة5*)45!أ!س"*ة!س

ممه4،دلىح!(4ز!ا؟!373!ا53أل،،!!0\353"ا!س3!53هخة+(ع3،

"+ط(\34"حح!طك4لم!!عل!ث!!اح*حههي!33"!ص4،.0س!ول)*أ+!أءول4

6!كةحطلهأ3رر!3لهأ*ح43"آ!ط)"43ح4،ي!مك!4ء4*س!ص!!ا

كا*أ"طهلهأ!س!(ذ*ول7ى044ذ*3!س)!ح6*404!لح1،33*ه*ع

ص!ةعط(7ح*4!ص*7!ل*3!

!"هم4!لك0243ة3س!*ةكل!3.3+!مأل3،3!كث!+6!ص!ك!33.ه!ح

4ح3،،0(4)*!**ص!!74أ!ا!!ذ3*)له!!م!س4،*س!حءم!ملهأ4لأ!34ع
ه*ح!صحء*6"،ءالكعس!!ه"344لما3ألة!!4026حذ*!(4!ل3..3-ع

"303ي4ع4كا34*حيه*4!!ةه*3:،،ه*هطل!له!"م!فى33،
مأ4ع4!*!4،!3آء!حل4627ل!مه!ثهح!تك!ص39.،،ثا+

"4أ!ف4آ4!س"3ء945(ول!3*3!ص3!4،،،ى"3!له!ة(4لهاه*0(3+7،

ـه!35*ة3+7م!(ط!م8،03.3كهم!ذ3*7لو*3،،هم!!*4ول5-

4!*+!4ذ5لأ*4ول3لأ!*لم!؟،،!"ام*ذ**جآس!*ح!ي(ه

(1،!م3!مكصع!لملا(أ*!لهأ3!أحله!،!*!4ثه!*ه"ةأء*"!3**هيع7!4

ه!م!*806امل.!عكننن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الملمينابحراطورقيمؤس!والإسلاميالدينمؤسممحمدطضض

،72طآ!!معه380)،!"*!8.ةى

4ءله!طلهأ33!دآ،3!هآ35!هلاثه4؟:ا،ح33هامل*!س!ص(4!"4!م"ج"

"4لأعأ!ة!ه!35)مب،،3،5حلها6ص!ة)ح7ع3،ذ،!ميا"5(*!م*
لاهـع،ء*4"،لاا!س3؟ول*س!،ء3ح"3*،*!ك4ء"53ثكا33ح*!لو3!س*ول7

لاع!احولع3م64،ثه!إآ!سم!3ح)*ح3ز4!ح"،.4!س7،ح!بأل7"ر**ح410!لماد

.،حلأآلهأه6؟"0،8،ح*8+"حكه*هآءطش!ه!!ثأل9033)6136!س"آص!6

(ع3م4!*،4ح*3!سأ7!س3.*!ذ!م)"!345آ!+!صء*!هلس!"اله!ء**3،

*53ح!!أه*!مأل،"5،.!ثع3ا!37*ه"كاء3!!ه!"أحب!،،.3!هذ،ثهـا

آ*!44*هة!ة480ة3يكهذ"3،!ط(ط!3*ع4402!ص،38-

"4آعح"*(!ال6!4!*ا!*أل!ص3آهححالأ*له!*هس!3،!،*ه*:
كلأ40*ول337،(4!ص6"تل!"ة!*،!ك!43ة32!*ءامل3ة(ع.!7

ملاص!44ع4ء4!3ه*،أة!*ذلأ)!7(!634)8!*)،\4740حة4

ذ*ولة،ك!س!*دلأكا2(0(4!م43*لماعث!طله!61!ص!3ةغ2آه،)8!مهع!034!س(

!*44ذةأل3!سة4ا!س3.+يأسألأ"أول5ي4اة43!س*67!*أل"آ

24!سآ.ح3آآء4أ63!كة7!س3لا"!عس!*س!4ك!6،!هـةلة3!لا104س!ثمام!

،+هآكأس!4ه!ح4!ذله!أل-3ءاهل33ه*3ولء4لماهم3لأس!له!طع!ول!334،!ال!ول

*8402،03!س3!م4حآ4*ذ!مه!3،7،ة2!س،ح*ه*آهمط!ص*3ول3-

7!*ذ*ةلهأةهم!34م!م!4!هل3*له!له!ع9!أ63ولذنألأ،لأ!آ!س6+ة2ح52،،ا!

!*ل34!ء،!173ة*(74+،33.

+ا"!سهم1،51"،أ"39لا33!!!س+!ءة23م"آلاذءغ4!4!س6،ة*!ص!ل

(43م*ءم"4!سغ35"4!سأهل01117ررلأ36ول+لهأس!حنه!اه52ح!لهأ4-ذ

63"،!!ص!س!3!س،كا!ص!أ!س3حع*!ص!س،!)8ل!ثاألمةنى!ح!س،!!"أهم!-لها4ثعم4ذ3

6!كأا+كهس!37ءغ4!3لح8*،4حص!لالأ)!43*+،!هم!*س!لى،70334!!ذطا

!4!آ1!كس!لأ!74!س3كلا3م3!"!م!هلذهلو33ء3ل*ء*ةأ!،ه*3"4!سذ3

ح،كألمأ!3آ3*،م!ا!*!هل4ةيا3ع2لأ33ج!3لماهةس!لا31.36!م3ك!ءهمأ3لأ

ول9*هآ4ح*.33ء!+*لاله!ذ*36*"لهأه**ه**هح*ول"لهأ

8الأ!م!ح*،ثا،ح)ء4+،أ!اع.ع*ههم!،لهأة!!ءعغي!33،*53!م4!ـه7(ل!لىح

54له!4!سلى!م!س53ألهألأ8*آهأ!)!ثآح3!ج33ه*3!لا!!لو1+ثع3ح3!ص-لهأذل

!6!ا3ههم!ط(13ةكبما7!س025لأ4013ا33094!ص!،3*44+43ى!مه-

ثول+*،أ!24ء*ةث!!،!ك!خاح31،5!!ل*!س!س5،6أ!طح5ح53!س"3

لو!هل554ام!ة!*!ي!ح!*س!هم!ل!4ة!لغ3ثالأ*س!4"5!3!*".ال.4!م7

*!53!"ـهلأح.صكلاللا
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ط8!*ه!ول*0!طهـ8،!8*!."73

ء3!44كسثا3س!طلمهلأح4:،،93ء094!س!هل،3ء3**"5"4أ7

ش3!س38؟آ75طس!س!3(4ة3غ3ح5ح*!ةا2ح!*4(4عء*ه"
(1لاملاص!!سآه!س*ه،جآ\7ة1،*خ،ط!سلأ4+*43*ء!ةكلاء*3كه*هة

3سذلأ،لاه4،كا!آ63اةاةل3*ة7535*67ذ"!++نس!،كاثءأ"ء"،3

4ذ33"آلأ،3*هة:لأآلمهآةغكلأرك!!صطهي!ل!*ل4ة3ء"03،1!س،

!!4،4حأس!آة(ه!ص*ه،ع*ع".!مل3ى404!"ث!3ح339!س4"هآ

طص!ولك!5235!هل!36\30-43!ألاطلم!هص!لهأ3حت33!"*عث!3!س-

*،،.!ملا!كلا\،،ه"ة7!س302"4ع4"ه*3ح،"،3!س!3ح*308.لا

هماه4!ص63؟،ه!ه!!ص*:آة7حلايآ3ى6.04ع4ء*"55جه!ه!"

"ا!ة83*لاةذ398حح!ص)ال،،!أكاع4ح434،ولهم!7ءس!له!ة،الكال!4"3ع

4!ص،"ةلأة3!لة33!ص!!م5،ححا*ء*ة"*ه!سحز.6"ول3فىحط!4ع

3ءحله!!س4كهلأ4ة3طذ3!س*!لا*هة!ك.لأول!لما*3"ةح3ذ،،*ذلأه"آ3

04ول3ح3ز!،ال،أ5!ك،ول5!أ5(ول،3ول533،لآ!س13+ة(!مأ4!صء3(ح*"

،مث!(ه!آهلااس!5هآ3!هلاآكل!"أ!هي!كآهأ:،ألحآ،،ء.،5،س!*لأل063ح37ع

لملألإس!98ءهذ،"!!سق"أ!!س5023أ*إل،3!ملىآ،ثكا،3!ذلأ8،أ!س!33ز!*!

!اهح7هىل!،أل44ة3آككالأأحز3ه3ي!هلحلذكة3ع44هالأة7

ءلأ3ح7ءت!س*هكأ702لمايأ4!هل!6*ءذله!لأحا*ه52ة"*لأ،؟7،

طا6ح!س!ك!م!3!م،!ح*ء34!سط03014!!!ص"4"ءس،لهأح!*ل؟5

ذ!لالما"3لح،هول76!"!ص23!سهم!همأ"*لماة5!س!!"*ه.،،،

+4!ككأء0345"ص!،،حذله."ك!آ*ةل"5،أثه4أ3ج*ذبى3!ك4!هل-ذملا"

7ة،5!!سء2!ه!!3*أل"لو!!!!ذ*!3،!سالم4*!،4،نةس!4314

آ40،،!ع43ه*!س03(4!*53*حث!،س!كأس!كيلو*:،(4!صأل-لمدس!3

كلأول5لما317!اه5لأ!صلى4أ5!س*ثه!ه!"\4،لىح،ذ7!س3ح4،ءث!أ"،*س!

ص!!لة،ع1"ع3!ك(4ة*!أع3!م"!(4!هل!عء3!*8،*م!ط"2ء3*ألآه

ء*!4!محءآ44*!8*س!*!حجكلأذأ4!*44حة4ولة6*"4ء\7-

ول04.س!لا)+ع!3غ+!!ص*ذال34"خ!ثيأ4ة5حكلأس!33ح!خةا،عة3

لىولهمة3*الماح0ة03""أل،ولء4\7ة)1ولء64امه،ج55لأس!،4،4ع

*!سا،لأ!س3لأ30ول3،!سلأس!ثالهأآلأآذ5!كلأ9(4+هحلا!س674!3،،3(ذ

25!هلاع*ءذ!س!!هول37،(!ح!ص"!هلح،ا203"4آحط4!م!ذ"ال!س4

لأ،"!ص!مح"آلأله!!م\74!س*4!هل"!!كلأ،5*5حلا!ك.8(ة3ءآ.ـه

*ه!ه!،كافه.نعك!منا!!لأ،لو!اك.
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المسلمينيهضالهبهـا!تومور-!والإصلاميالدينسؤسرربرمجمدمحمد

لأ"4م!ع،ط!هلوه!ي!3!ث*!.

مال!ب!س64لأ5ه"!!م!740)!س30*!محءامل!ط)ه*40،3)3الا%ام!كث!لأ38

3!س3ع!*ذمص!م!ع"44حح(ة9!"ج؟م!لك،هم!كأ063!س+ج4*ةلهأذهم!34آ*-

(!س3!صهاملا.ذح!ئة!هل4؟13ج"443*!!ص!4"هأ3وله"أ3!40،4.

،،هأ!،.،"كاص!حا"!م7ج35،!لك*!دععد!ه*مولة5دأ4!صلمال!8أ3!ىمه

،4!ص3ءقيه"آك!4ثاعأ33آة!اعشا"عمآة*343أوله(هآلأع

)*ح+،\44،7"أة*،6\م"لأ40ثالأ\7ةء3*ة*!ة3!ص*ه7حأولله!ول!!

آآجيز6س!له6!ك4!ص*7جول3!مم!لهأذ**ة4،(4!س*!هل""!س30!*4

كأ46!ص،!7ع34!،،ط**هم!!ص"ث!،*س!!)3"!ص33له!!!لماه33،س!*ح5ز!)!4

3م!7*هم(ه.،ح!أولجذ*(5ألمأ*!،ي!3ص!3!لهلهةس!3"4ذهآ33.ة؟"

ة"!سء"*أ*04!صاممه4،4ج!ث304أم!!سأم."6!هلة3ص!*!ث!3+4(!ذكا4

35لال،(حملأث!س!لهألها!اى04ة3*!لآ!3أ!!*!ك034،!ثح.4(لها*،ك!

!*،أ6\3)!!س"،3ح+73\3"لهأس!ث!"هن!"س!4؟آءطاذ7!م3!لك4!438

ث+،183ثة13عهح!س!5*هة2ه3،!3ظلهأذآههم!4*ععكا4لىلأ)ة!

!س؟أ3آ3أ*.ة!ا"3!هك،،16حس!3ءثه!!*3!هل3ه3708أ"4!ك+*43

ال*لال4ذج34!ك!*(3.*!سة(ا65".ة3،(5آ2ه335آلما5،!ة*5

!*!كآ8*!ال373ج*ة،0م.4!سد403الأحمهى0،03.04ىي-ء3ممهكا

ك!ن!83بملاك!عل!ثهىع!محالمف!4هكه3غ:ل!ع.حلاهآأثيإ(633اوله4!ا!سفى

!3ةح7لماه5أ!4،لو!*ةلها4!س5ة+4!52ى048،،أك

أ*44جهامل،3!هلامآء4جة!ص!3!سح*،لوه!ال!بىهم!4!!9!!مص3

(5لأا3*!س!ا!س*ص!آثم!لاهع2+75"آ3أ!الأ43أ3ع03!س4("هذل!43ثا،!ص

6ح!*3آاال،ألم*(ط3433ة3آذ!لو3.+4ة3،3م!حمولة3لجم،-ه*

4ة3!س*!ن07ة،!!ط"ةكلأ!هل!ث!س*!ثحه*!*ء،ألل!صك!8،س!س!3كأ،5،*

م4!م!3آ3ذعث!.جا"طا!*"4!*ز.آآه*46ة3+!عذع*حولس!م6+ذغي

،4ح"+*ذلهأ4!!مامل*43*ح*أ!+،40مخ3ة*!ص3ء"4حةلى7"*!ص

لو*ذ،3ذ"!*لى235+4ة3ع3ء"ح3ة*!(ء*6عأ+!سجر3ول3أ!لأه5*

له!*ةه"س!4(آه""ا!3،مث+!ع4*ث!آهآس!عآس!614!آ04ة-،ء23

)517!س33.نملما!*هح!س!سة!كة؟)!!9ة4!مل435*أةة؟!5"الهأت

ك4"لماهآص!ثام!*ةممآه)6ذ3!س،8!مه3!*ح!صهمأ*ة5س!ول،!لالم!44ع

!4!ص،ألفأ!سهآ363!3لمأ6له!5+لاعلاألهأ!سة3ة*7!لكمأ!س*3،هم!!س!ول*7،ال"أل4

حأ*)41ة633لأ33لما،33ص!ول4(4!سأ*\7!الأة!*53!مه*!هلاع*أهلأعاك3

هكل*3!*"حلما.!ال!ئلن.
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42ذثا)صادسا!فسصل

له!8!ائ"!8"5*،"طللو"*."لمس6

ح*س!8ني،م4ا!!*4!ص34ه**!س4(ء!هل!3لى3!."!كه!4ملاع"،"هح.ع

"4"أ3؟4)34!س3ح!س*ل!ي*،لك52آآله!48؟"،أس!!*أ8)3أهل.؟ي!خي4-

ن!ء-ةم،*!4ج!8ة4آ4!س*هة،33!أس!س!ل!40،302له!ذ*"3-ح

د!!سآح!حا،!ث!س+"(فى!ه""3،3!ص!س43ء3!ء+!3+"04م3!-

3+4.،،"!57(ةة56أل23!ط(ولله!(،ةلحد6ءالط!*1،!ل،ألك5

3ه!3،(4!كه*!م-6لأ!ةاكه*4-*!آ4،4!ء!هل4!س36لأ!33ح3

6135*آ،فى5*!ألما!أج"40+*023"4!م6ه*4-"ء*!*

6733*3ءلأ،آث!!لاحأل!آ!س4ح34.أل"،42!52"4ح33ح!ص*!*ءكثلأ

\+كس!ا!أل"35!ة3.ح*!ول+3لهأ4!س*4!ص"4أل!هللا"كه6هطم

،م!ع3لاأ"!ص4ع34"ح3ذحع(لمهي4*ذث!له!!ث!مأ6*!3أل"3*!2آملاح

؟4ع3!ذ3،لأةولع*حكه5(ذة3.*ه*30،،!مب!4ع!ف3ه"03*هةلهأة

،.40يمة*لاح3!ص!لأأة6ححءلس!(*ولهم!2ه3*ه(!ع3ح"*!س54

*!مبأ+ولهأل"!ملأعحم3!"هة!ة33!سهنغ،!.!س.حلاأ!94434"هملا

هةءذ!ا!ع3"3*!ح63!اةح)!آ!ثت!س!!+!كحم5"أ6!سح533،!"أمه373،!م!هي

س!!اس!آ"1،عس!.)فىةخهس!43،!!س*4!س،لأأ34هه!5،*!ص45"أك57حطه4ذ3

ة،!4أع)أل!آةه*.!07\74،ة!س4!س!*25!سكا3ج4"40!س!3ع.

مث53!ص44033!صآ3لما!ص"*"!ه!"""!ك!3!س1آ!"ء*674ث!س!ذى04"*هح

س!مءجة***4مم5!6آ*!ث-4،*لا!*4!63!ط!م!(ءآط3303

غأ4*+!س،،3*عي634"ي4لهأ4!صتي3ه"4لهأحلىس!3+*أ*ء!"س!4؟3،!*،

03131ة*لإ*ه.آ،*3!ثلأ30343،م!ة"!ةة*!آ44ىج5،عملاه

7ي74ءحع.عآ35جمل!!عز4"،له!4حهل!هل6.633لأ!(3!*3303*هة(أ52
ا!سآمجكأ3،حاث!ا!س4"ولله!*56!ك!س3!س!سلثىكه4ءعلمق6!م027!ه!(طح

لاأ35!4!س،م3"3ء!!س*ذ!س35،!*4آ4لها3ح!3،"!م!3ح3!(!س3(

"833!اكاا3!ص!ةه*!أس!وله(4عاك!34+34ث!لهأذ!م!مه84ذع3

ح"ثح،.+11ءذ3!س3د*آ!سىي4ءول*!ملا!م4*!سآة4!س3-ملاه3

!ءم*533ه3!!*!هل.3،ةكار،51،.!كث!ص!ثه3!*3ح43ة3*!ة"3
32لأح35!4*"84ح،ا(9355آ!سح،*ءة*ة034*ذ!3لأ!سثه3ع3*ه

ح!لهأع!7*ع*4مء!3"!سله!ةةح4!3ة6لوأ!!س.

!ه"3345مم4!ص3،"!ذ3آذ!*3.ط!ولءث!8م!طلهأ*53لو"أل،!*4
!،،"!ثء!س*63!مجيجذ"،ط!+ح*6!س(ط!س*83!لة*ال!أ!!س3!4!س*!-

اةح!ص!*4،4ع*30(5د7!مه3!سة!*جه(ول!س*9!ي(3!ألا!لايهـ4

*ي!،.!س4.أ70
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المسلمينامبراعلورلةضمؤسسلإسلامياالديزمؤس!!هـ!حمدد7!ث

،78طآ!!مء!.!ن!8"يولي!ى"4

،؟له!3،،3،84،،ذ،،5!لاص!3،،\7ثا93525ح33آ4عى039!سأ84،ذ!م

7ع43مثة4ح3*53حكأه312!ح*لأ*+س!6ع*ع3ةح3!4"أ!!*45-

التا!+343(4ع3"هم!وز+*أب3ء*!صء2ما4!م،،ذ"5*س!،3ءول

ع!!"م،44آفي343ة34ةة*ة!مهمك،4!ع*4ء(4ح؟اكه"*،آ4،3!م

6ع3م3ناح5*ءة*ةكأ4!،4،3ءكت!ءأل*ألة!صاملأ!ث31!ك!3643،ص!،أ

"!أ!أ!كة*ت!.*ع!*180!**5!،ة*،4ع"ع70!ة*،"3له!!
*"لك35لهأنعل!2!كلهأ95هكألما4ككاذ*!صأذ*بها!3ة*4ة3ح3ذ،*أف!(لا!س،ال

"لهاتهآهكا4.،،"!ث!ر!س673!*4ي45.ي4*ذ3**ذم!3،لآ!3

هم!كأ6!3عأ!4!صي4!مل43!س*آهى04!*ل4ة36ع،57ج4.!*-

6"!ص*،!ث43،آ4هم!حكأع3،ع40!هل44ح9ة*ول34تلألهاه2ه3آلماهلا

ةة*3؟،،*،-،+4!ص73،+7،3ح3أا!ثح"ه*8الا!3أ!س"8(!س3"!

3ي4أغ،ع*حح!ص9م"أ،ت!س!"40*3!سر!صك!ء؟34303.1ذ3"ةك*3:

ذلاأ(3ة34ا!عة3!كذ3+ثا3+7،كأع04ولهك!ححلها3!3553"3

!ل،"3،مذ7ح59ط!بع"3مثا4.م!ط+وع!هك3هك!!ك،+11ع

343ة3*ءة،3!!ج!ع435*ولح4ه*"*54ط"*!زول!4(!هم!343ة3-

"ة+لو33+!ك،+!ث!س4!صلأ36!3حس!لح*لماء3!،س!لأ:!*ةط(5**ء4

4ط!!ك60دأ43ج!4أ!4!م3ح3ةال"امل3ح3.،،1كل!ه!،س!70،،+ء4

!4!ممجغ3لم!مأ!ة3!43!7ع*حس!6!أ*ح*،كللأ34047ح4أ39"أ(!

ح*هيكل!7!"،،ع!كا3!4!لا*؟!63!4!ة"3ء!حيأة4!س3!

"ع1"*53+3)"3ة3"ة*ل!ز6لهه4ط!س!!023له!4ع43!مل!س"ذ،س!3

!)"ه*،ه*هم!3ج3،!*ع4،*لماهءى4،ء*4كل!!3*2008(4!م

*لها!6!ص353ذ014*!ح33.،،1

+4!ص10أح،،ءه*ءآ24هم!**ه"أ!!5،ح3*"كع"ي*ذ3"آ!*

لماطس!2!ش4!س3*أ41+حح36+4!3!س"اث!سح*ء47*م!س!6!"ح)!س*أعلأك:

35ال*4!سثه!عط(3(ة*لاحءم!آ،!ا،4سهول4406ع*حة3ع4ء**!ص"

35ثاول4لهأ*ة5*343.3ة34ة*لا3*ك!لأ*عء3ذ4،3!س6!ك!أ،3!*4

3553هبم!آذس!3حلا،!حث2ء"53!4ة6،9لما8!*!م*"،

!115عكلآ4"35ءاء3(ه"!م*ة!*5"هم!ح*أد!سء*!!ص!ص3+(!س4

"5ج!امس!،ذك!مه!64017عآ"أ!ذ*!عة*53،مأ3*!م53!+7

آول4!س3!ح3*ذ4له!مأ*!40للهل4ع5م353،ط!س3"لماح33(3ول!سأ!اد3ح،

!3ع،4ح73امل!!هلأكع410*ح*!س""ط!ص38مول4!8ذه*!،30!!

3*ي3ح،5لهة4.*.أ".!ملصانا.كاهم!4
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ثل7ر!عالادسا!ص!

ط8!!ه!!ث088.!*كل*ول87لا

45ع3!سحم!،"هآ)"!س36"،ةأ4ة*!.+4ع!صه*3!مه4!يولص!لماةهـ3

!م43(343ة3"،+*!ص4لما3!ص4ح3،،*(!حىنح*أث+44!م.4-ه

ذ*ة+،أ"3،لا+3،*ع!صع33رر73أة+!ل15*!أهلأآ5ة*ط4ء"!نله!"

\ة!(1\2!آثول*بى6!س0233أ!ا8!ص*4!7!صاول3ع!47!حوله-*س!

("3!سافيم5ىل!سح3!ت1188"4ع!3!ص32ثم3!هل3"4"ج44!9"ع*مي4

ولذح!،3"!!*،ا3هم!،40*ة"*3!3*ه!*،!ث!،8"اهل*ح،"ه!ل3

343"3!هلة!*ح4ول3!ص،،!س3*،"ىلحط!!ع،633ح3ح3ع4اهل!م!س4؟5

!34!س3،!*4+2)!ثع،"(11!م3أج!7*.ث!لء!ساك!م،هم؟أآ!أ3*ه؟!-

*)ح183!؟.3!م-!سل!ا!س4!*فىاد*034!س5،"91له!3!سلى!ط،!!س"م!

ع3(س!4+لما*33آأ!4!س)"،يذالأول"!ء*4!س3!كة63ة33س!ول4لأ4ة!(

44!س347هأول4،أ!6!م+!!ة+!!م*ء،اعك4!م4،مذكاح*ة!ذكاعا!!س4

!صء*يما3+45.3له!3فكاأ5أ8،!"فأ95عآ*(ذ،4!3!3؟ه3ء"،ه*

هآحا!امل3ح4ع3!7ا،!م3!ص4"ه*ة*!له!لما!ا(!ث!!ه!!ص3!س2هامل*4!(ةه*

3عييمأد،8ح!ل.

ج!ا+مب!ح!ك!د!ا!!س)8!س3!س!4كا53!ع4م5،*ذل!!*"ك!!3

لماء33طا!سث!يم!5!أس!03!م،أ!4!مول5)آ!)+*!س4*"ه0،817

عملهأنم*ل*4؟4!هأ!!*4!!هل+"ع3م!*ع*،3!34ة*ذ"،!هلأ7

ة*32"3حلىكا33!اه،(408آ!430334!ثالىع67سا4!سة3ذل3ذح9!حا،

أل"آ(يم+3*!صيل"!ث!""4ج7603!م**!ك4*ذ7ءحء،93ء"طح!ة!هل-

،ع33*ه"ولةلهأ!س40ة3ولنا352!ه!"33"ه*!3!35عمماس!4ول!4

!403(ا!ص:،،!)!4كلأ4!س*عو3لما4،5همأح3ولهه!مث!ول3،37!ذ4،

ه!س41143!س*مء133!!سا،+ح3ة)17ء)+"4!س!903!امه!م

!+هل؟*ص!83آ*-،هلماهك!حه*53،+ة*!مم4!مهأ+"6*4ذ!س6734!ك

74،أعج3ع46ج2ه3!س!ه!!س،!*ىل63ة*؟ة*:!4أ!ذ4ال!!م3مء

!،32038،ا!لك67ا!!ل3!!،،!*هحدس!ع!32*!،!*4"403!م

"3*!س34+اا6ح!4*!س4!ول04+**الاس!.،،!مب*آ5ثا34آءه

034!(،34حا+س!3س!4"،ا!ح!جأ!!مه3افأ!*"!3+9أ،3+3(
حآهلم!18،59!س6*3023343ا!3أ3؟ولذ!ة3أ+3(.!443!ص4033

أةآ34أ3حة!أعع!أآأ،،:5*هآ!"ء!ك،!4!مه!مهه*2مب3م!س3

17"أ،لهأءآأع*هحا!!(70لم!ذ6"آلهأمذآ!5!2!ك37،آ،اة"

كاح*4!نكالو*أء70،،.لما334!ة"33غ3!حلا4!مهول04+م!"

*ثمه*8".،أحا*أ.
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المسلمينامبراطوربةثمؤسرميالإسا3ا،الديمؤس!!ضهمحما"لأ

.178ط"!!ت!ه.ءىولال!ط!+ء*.

*!س4!*40ح،033لماه*ذ*!*ول313(عءح44لا3!نلا3(يح*"

حي*هم!39م(014!صة3،!س!ث!"53!*4ذ3لملا512،!مىلولةفىذ،،

ه*،7.!لما!(4!س!"لالا034!سالم(ه""!ط!س3لهاس!ط،40ء!ة*"

أع3"3ح،فى4ة5*،(4حلأ!*حء41ة!ي4(41400")8(فى(4-ص!

ي3"ء4آة!!!قأ*،4!سة93ءحذ!س343*!سول+هس!9(ح4(4ح4ص!لهاقي

3!سء4كلأ!،لأ46ذ!س4،!ح3،!ص!204كلء3حعىلميآع(ع!همه!رحه3؟ي3)،

ذ3عكلع.ج!لم،ي(.لموللمكهنن،هى،ي،.ع"5*لك!ي4)،!57لألأ94له!*-

حمح(،أل37*ء*7*5لما3!كةلهأ4!4!هلاله!4.

ص!ط+مه،،5!ثة*!لا"53!!!هل(*!ص*(..ذن!2)ة3!،!كء

له63س!!يجلاه4أ!5يأ.4ع43"ولألاهآه(4!هل3!!لالالأ4لمالاح3ع:

،،"4!!ل034*لاس!!س335*3ة*!ة،4*فىحلا03!مه"ثلا235*

لأ*لماهول3ن!ذعلو*(0(4ع*ز4!ك34ة،آع34هث!هحلاآط(3

ولم*ولهخ!فىح،*لأ+*لى4!مهله!عث*أل!س67ثالهأة(*ع،40لمالىول!3هم

4ة3.3،*ذثعثيه!3مثه4ذ33ة!4ث!يأ3*46!ك!س"!!ل+7.آس!5أ!67هآ3

"4!س*.،،لاكا(4حكهحكث!3.0343!3")"له!،3ءول*ص!لإس!903-ذ

!ه33"ذ3فا"،له!لأملاهم4،4!صةاك!34ح233ءطلهأح-،!1+"5ول03ع3،

ء*م*ولول!لأ3ذ*!ةء02(4!سي35!ح،15ر!س3ول3!!معل-لملأ3

ثه!حإ+3ز+*،ا52آ4حول533*،هول04ثهمثه!لاا،س!نالاحثلأ.لأس!س!

لأ!3!سة3،!!أل3،س!*لإة!ثم!ةلأ4!(14!س*65لا،ولثاة*3آهل!-

لماملا*س!ا+3!3ع6ول،(*لاعلىول!لأ7ع+3،!اثه؟405!هلحا،4!س

ل!804*لماهكا!مح!ةله!*52س!ول3،!نه(ول!!4!مذ7!!سه!33"4!ك

،اذ*6!3،9!س!!3،!*مم!!3(4حة3لةت!لأة*"36،كه!4*عة!مذ3

8م*م!س4،(!لأ(3!سذعلأ1!3!4لماول،ا3!4+،اح5لىذ3م!*"م.*ه

لم!"ص!ثه3!أ!س*،الا8!مل!3!3خ؟*57!س4لو*43!ص4!هلأء32.!س!حس!ن

"!ث!سة53لهأ4!س3!،ء33!ص03آندا،3ول!(لوعع*!س!س4*5!سه*-
!أول5"آ!!.

"*حملأ!ث!ا"هذح55*س!!س،74لأه!س!!س،ملالأ46اهأ!ك4ة"!،*ص!3

آالح"اله!!4،لاأ*(!س*4ع4ا!7ي04أل!ه!!ه!ع4034ذ3اء،اه!هكح33،

!كلي\4"كالهه*!لآ4(لأله!ث!!ذة!33"،ا"!ه!903م53*4!ذ33!-

ع!ناة*ه"3ح!ل*"لهأذةح-،ام.أه2ح،51،أ*ةدأ4!س3!ح3!س4!ك5،حل،!ه!.س!

+4!س3!سا"!ذء*دءه**ا!!،!سىل،!*4!!!هلس!.آذ!*حي3(!+

"ا"34!سال،اك،34علأأآأآ!403آه"3األ*،4!3*س!حكا،55
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423عثرالسادلهرا!صل

آسلا3!هل8!*5!)،"4"لههـة*له!17!

أ!!أك!!3صأ8لما3حكل"5أد)ألجيح"،ل!44*،أل4!م4حاشةس!ة2!س4

ا*هكلأ4أ"همم5لأ!سا(5"ذ(*جم("ء31!ح!س*ة44!س!3ه!4!سمذح

"*لات"!*ي"!ث4ذ5*05!م(4ح!ثكاذ،!ص.!غ(4ي5نه!اله!هم!!ن"25أ!4ح

ذ!لا3،عس!3*هكأج331!3!عع!++"ج(\حجهمول**ء40!ص4-ن

**ءةخ!*!هكاه!!4كلإإول+؟"3حجة!آ!ص4!"!3م،35*6أ!4!سأك*!ص-

4ذ"حة8*3يى"!حج3*)،!!ة(.،\7!س!ث!7!ص4(جح**ذ*!س40،4"س!

هل!!هم!+،ه*آ54آ4،02عغ"وللى*له!*ة؟5!!يماآحه*3ةلحالم+،ذه!

ء311،!مآكهه*4*ع!ذ*533!*43آ*ةظة*؟02،4ح3!م،*5-

"4ح!صذح40.3!*4ةح4(4!س*ع!4ع3الما"!!83"ول3؟5

6ع34!س!لةنحا*ط!"أل!ص8"(ذ5*.
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إأول!االيل!ق-

انيالىولؤحقفىات!وبن

الذيالملحقهذافيوردتكماالإولميإلعالمومستقبلالسياسيةالمضامينعنالمترجممتمدمة-

وبوحنا.دانيالنبوءتيخلالمنبوشجورجالمؤلفمفاهيمبتناول

يوحناورؤبادانيالرؤباتفسيرالمتضمنالأولللملحقحرفيةتكونتكادالتيالكاملةالترجمة-

.(بوش)جورجللمؤلفنظروجهةمنالاهوتي

بعضلتوضيح(مسيحيونالفه)معظمهاالمصادرمنالمترجمجمعهاالنصعلىشارحةقعليقات-

المترجم.بالنصوردتكماالأعلامبعضوسيرا!طلحات

بوشنصفيالواردةالخطيرةالمعانيمنالتيقنأرادلمنالملحقلهذاالكاملالانجليزيالنص-

.المقدسالمسيحيالكتابلتتؤاتبوشبتفسيرالشرقيينالمسيحييناقتناعلعدمجنمو-

المترج!الهقذلهة

يتناولالذىالملحقهذافىتوؤكمااطهسلاميالحالمومستقبلالسياسيةالمضامينعق

ويوحثادانيالنبوعتىخلالمقبوشجورجمفاهيم

لمأنهبهذاوأعني،بالفعلموجوذاأصبحمالناتف!متربتأنالملحقهذاقراءة

خندقفيوالإسلاميالعربيالعالمحكامكانأنمضىوقتأفيفييحدث

،السياساتتخططالتيالنبوءاتفهذه.اليومهوالحالكماشعوبهممعواحد

هيبلومحكومحاكمبينلاتفرقالنبوءاتبهذهتهتديالتيالسياساتهذهأو

حكاملإزاحةدينيةبأنهاالموصوفةالنبوءاتعهذهنصووفقعلىتخطط

الشعوبتتولىأنعلى،وتقسيمهموتفريقهمبشعوبهمللاستفراد،المسلمين

العالمفيسقط،النعراتمختلفوإثارةبينهاالخلافببث،نفسهاتدمير!ها

القارىءيرىكما-دانيالنبوءةمنفترةيفممئرونوهكذا،الداخلمنالإسلامي

"وبغير:تقولالفترةوهذه-الانجليزيبالنصوالمشفوعحرفئاالمترجمالخصفي

بعد-الاسلاليالعالمأنيفيدمايقولالنبوءةهذهشارحوبوش،يخكسر"يد

ا!قيالدينإلىسيعود-متسفطونحكامبأنهميصف!الذينحكامهإزاحة
.(دانياللرؤياتشميرهحد)علىثقافةمنيصاحبهومااذعيا!رينويتركصن
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بعدهموهمنالعرببامتلاكانتشارالإسلامف!متربوشأنالقارىءويرى

الحقيقيين،المتعتدينكياناتفجأةاقتحمتهائلةقؤةغرةحينعلىالترك

مطلببوشتفسيروفقعلىأسلحتهممنالمسلمينتجريدفإنهذاومعني

ملحقأجزءأباعتبارهأوالقديمالعهدمنجزءأدانيالسفرباعتباروإنجيليتوراتي

يمثلوممحقاتها(لأناجيللإضسافةبااعديماالعهدرهذا،الخمسةوسى5؟أسفار

المسيحي.المقذسالكتاب

المسلمونالحكاميستطيعلاقد،ضغوطوهناك،أحكامللسياسةأنمفهوم

معواحدخندقفيأصبحتالتيالشعوبلكن.تحاشيهاالأيامهذهفي

فردكلعلىحصارآيفرضأنجبار"أييستطيعفلن،ذلكتستطيعحكامها

تدزسألآحكومةعلىيفرضأنحينإلىالجئارهذايستطيع.جماعةوكل

العلوممنوغيرها،الآليوالحاسبالدقيقةوالجغرافياوالفلكوالفيزياءالكيمياء

جماعاتمنعتستطيعلنأبذالكنها،التدريسيكونأنينبغيكما،المفيدة

العلومهذهبكتبالتزودفيتستعينخاصةمدارسإقامةمنوأفرادوجمعيات

عنانحرفتعقائدذاتبأنهاتفسيرهفيبوشوصفهاالتيالدولمنالمفيدة

نإبل.منها()وروسياالشرقيةالأورثوذكسيةالمسيحيةكدولالحقةالمسيحية

انتقاما)كذا(اللهأرسلهامصيبةالإسلامأنإلىيذهبدانياللسفربوشتفسير

سيعودونالمسلمينهؤلاءلكن،السبيلضقتالتيالشرقيةالكنائسمن

الإسلاميالعالمليصبحالصحيحبشكلهاوصلتهمماإذاأخرىمرةللمسيحية

يقولفيماهذاوسيتم،المرةهذهالصحيحةالمسيحيةعلىلكنكانكمامسيحيأ

:تقولدانيالفنبوءة،حربوبدونبالسلمدانياللنبوءةتفسيرهفيبوش

.ينكسر"يد"وبدون

منالمسلمينبمدانيالنبوءةتحققأنهامنهاظنا،الطاغيةالقوىستمنعوكما

علىقائمحقيقياقتصادتكوينمنبآخرأوبشكلستمنعهم،الحقيقيةالعلوم

مضطرةتكونقدالتيالحكوماتعلىبالضغطذلكتستطيعوهي.العمل

وأجماعةعلىبسهولةفرضهيمكنهذالالكن،أحكامفللسياسة،للاسشجابة

الأفرافىهؤلاءأوالجماعاتهذهفلتزرع،الدولةداخلأفرادأوفردأوجماعات

أنفسهملمطعمواالزراعةهذهلتطويرخاصةأبحاثمراكزولتقموشعيراقمحا

القوىتشجعقد.للتجويعيخضعونلاحتىإنتاجهممنحولهممنوالمسلمين
http://www.al-maktabeh.com
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المسلملكن،وفيرآربحهاوتجعل.الخ000والكانتالوبالفراولةزراعةادظالمة

حفاظاوالشعيرالقمحزراعةعنينتجقليلبربحوسيرضىفطنكتسالحىت

الحليمبالدنيا:قالمناللهورحم.حولهمنوالمسلمينونسلهنفسهءلى

أحد.يجوعنافلنوالتمر

شرحلهيواضحالمسنمينأيديمنأنواعهابمختدفا)ة!ةنزععلىوالتركيز

فيكثيرأركزفقد،)يوحنا(تليهاالتيوالنبوءة()دانيالالنبوءةلهذهبوش

خطيرةقويةلمدفعيةوالعقاربالثعابينامتلاكعلىيوحنا()نبوءةالتاليةالنوءة

المدفعية.منقبلهاماكلفاقت

فسركما-بهائقصد(النبوءة)أوالرؤيافيوالعقاربالثعابينفإنوبالمناسبة

الساراسينأوالعربأما،وارلرانيينوالاكرادكر!لايشملونالذينالألراك-بوش

بالجراد-بوشتفسيرحدعلى-النبوءةأوالرؤيافيلهمفمرمز()السرسرئة

وثعابين.عقاربالسابقبالمفهوموالترك،جرادفالعرب.الهاويةممتالخارج

ويوحنا()دانيالالنبوءةإليهاأشارتالتيالفراتأرضفيوالتمركز

والثعابينناحيةمنالجرادسحقعلىقادرةالخير""قوىلتكونضروري

أنهاعلىالرؤيافيالفراتأرضبوشفممتروقد،أخرىناحيةمنوالعقارب

."والثعابينالعقارب"مركزالرمزيالاصطلاحيالتعبيرحدعلىأوالتركمركز

فيلسنافنحن،الأدتةنسوقأنأونفتدأونشرحأنهنامهمتنامنليس

وأجليلقسأىيوحناورؤيادانيالرؤيافصترولو،خالصأكاديميبحثمجال

عرضعناءأنفسناكقافناما،اليهوديةأوالمسيحيةفياختصاصيعالمأى

أقوى)واللهقويحاكميعتنقهتفسيرإزاءولكننا،تفسيرهكانمهما،يقولهما

تعز.أنكاملةكنيسةمالاتستطيعبسلطانهيغزوأعز(

لأكبر؟حاكمةلإسرةالأكبرالجدبوشجورجأتفهأيدينابينالذيفالكتاب

م!فانراهللنبوءتحينبوشجورجتفسيرأنهذاكلمنوالأهمالعالمتتسيدقوة

فيماالسياقسيوضحوكماوضحناكما،العمليةسياستهعلىواضح!مكل

خير،قطييمنشاةيومكليأكلبلاديمنذئب:قالمناللهوآبقى،بحد

كله.القطيحيبتلعأجخبيرسولمن

ترفىخاصةا!رةالولاراتفيالإنسانحقوكامؤسساتأنالواضحممت
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علىوكذلك.الإسا،ميةالجماعاتممثليمعلقاءاتهافيحتىالرذةحدعلى

بوششرحيوضحكماوالسببالانسانلحقوقالأخرىالجوانبتاركة،المرأة

فيالإسلامدينعنجماعيإراديتحول!سيحدثأنهيوحناورؤيادانياللرؤيحا

عدلا،الدنيافيملأالمسيحفيهايعودالتيالالفيةهيكانتربماالتيالا"لفيةهذه

تقدءجديدخنالأضحياتلتعودقائمااليهوديالمعبدوجدإذاإلآيعودكنوهو

وهو،الهاويةمنخرجعندماالجرادملكمنعهاالتيالأضحياتتلك،للرب

،عدؤهوهزم،دينهوأبقى،ا!سبيلسواءهداناأنفيهوبارك!ومحمدأيقصد

الظالمين.القوممنوتجانا

وإنماينكسر"يدلاوبدونقتالبلاوثقافتهمدينهمسيتركونفالمسلمون

العالمفيالناسإنلكمأقلألم.الحكاموإزاحة،المبشرينوصولبمجرد

واحد.خندقفيوحكامهمأنهمأدركوا-الصادقبحستهم-الإسلامي

بوشتفسيروفقعلى-يوحنانبوءةبعدهاومن-دانيالنبوءةتفرقولم

السنةداخلومذهبمذهبولابين،شيعيومسلمسنيمسلمبينلهما

معقودتينيديهيضعمصلبينتفرقولم.الشيعةداخلومذهبمذهبولا

ولم،مسربلتينأوالوتسطفيمعقودتينأوالشمالذاتمعقودتينأواليمينذات

تفرقلمأنهاأقولوأكاد،وبحراويصعيديبينولاوخضيريقبيليبينتفرق

بوشيرىفيما""مصيبة!يمحمدظهوركانفقد،شرقيومسيحيمسلمبين

الدينعنوخروجهاالشرقيةالكنائسانحرافبسببللرؤياتفسيرهفيئ

إلآالناسكللقتل)الجراد(المسلمينجيوش!سبحانهاللهوجهفقد،الصحيح

التيالمسيحيةالمناطقأنالرؤيامعنىإنويقول"الله"خاتمجبهفعلىكانمن

الحقة.المسيحيةعلىكانتالتيوحدهاهيالمسلمينجيوشإليهاتصللم

فرنسامشارفإلىوصلتقدالمسلمينجيوشإنلهنقولكيمبررأنجدولا

وقتئذمعروفةأمريكاكانتولو،رومامشارفوإلىبلفيينامشارفوالى

الساحلمياهفيالمسلميخفالفارسألم،فقطمشارفهاإلىلاإليهالوصلوا

للوصوللسعىأرضا()المحيطالبحرهذاوراءأنيعلملوأنهمقسضاالأطلسي

هنالأننا،هذاتفاصيلفيللخوضمبررأنجدلانقول.اللهإلىداعياإليها

ماتحليلبصددهنانحنآخربمعنىأو،للرؤياالسياسيةالدلالاتاتحلببصدد

(بوش)جورجالمشترعقلفييدور
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--

نبدأ.()نبوءتهرؤياهبوشجورجالمؤلفيف!سترالذيدانيالهومن!ن

منوهو."دياني"اللهأو"قضىالله"أنتعنيالعبريةباللغةدانيالإن.باسه

فينصرنبوخذأسره.السلامعليهموسىبعدحكمائهمأواسرائيلبنيأ!اء

تعلم.الرؤيا()تعبيرلأحلاماتفسيرفيبارعأكان.الملكيالقصرفيوخدمبادل

خلافهناك.بابلفيالمهمةالمناصببعضإلىوصل.!ابلفيالكلدانيةا!ضة

عالممجردأمنبيأدانيالكانإذافيماالمسيحيينبيننفسهوالأمر،اليهودبين

.رؤىوضستر

نجدمصريين()ودكاترهقسسأربعةألفهاالتيالكتابيةالمعارفدائرةوفي

لكن.بوشجورجالمؤلفتفسيرعنتمامايختلفالصغير""للقرن!!يرا

علىالتعرثوإنما،المسائلهذافيالخوضهوليسالقولسبقكماهدفنا

فقط.المؤلفلفكرالسياسيةالمضامين

نأيؤكدالمؤلفأننجد،يوحنارؤياوهي،الثانيةالرؤياإلىانتقلنامافإذا

همالرؤيافيفالجراد،والتركالعربسوىتعنيلاسفرهفيالواردةالفقرات

نأيذكرومما"لخييمحمدإلىيرمزالسماءمن()الهاويالساقطوالنجم،العرب

أنهعلىالسماءمنالهاويللنجميوحنارؤياتفسيرأنإلىيشيرالمؤلف

تعييرهحدعلىأوالإسلامفيالمسيحيينمنعدددخولإلىأذىقدوثجل!دمحم

،السماءمنينزلوكيفنجمامحمديكون!كيف،المسيحيةعنارتدادهم

دعتا؟ويكون

المسلمينجيوشهوالرؤيافيبالجرادالمقصودأنعلىالمؤلفويذلل

امرأةتقتلتكنلموالسلامالصلاةعليهمحمدجيوشلأنمحمد()جيوش

ولم،خئرآولاقمسئيسآتأسرتكنولم،زرعأولاشجرأتقطعتكنولم،طفلاولا

الجرادهذابهاالرؤلاوصفتالتيالصفاتوهيبيعةولاصومعةعلىتهجمتحن

قو!سو،يوحنارؤيافيالمسلمينلجيوشبهالمكئىأوبهالمرموزالجرادأوالرمزي

.الشاملباديةالمتوجهالمسلمينلجيشكأبكرالصديقأبيوصيةهذاعلىتدليلا

الرؤيالىوترفى؟سرسرتةأخلاقهذهوهل،باللهإلآقوةولاحوللا

!مواصلتالتيالعربيةغيرالعناصرأوللتركرمزأوتعتبرهاالفرات!قة

لمحاالحظيرةالعسكريةالقوةإلىويشير،الإسلاميالديننشرفيبالعمشصو

عننصوصاولنقلوبارودهمالأتراكلمدافعمرعبةصورةويرسم،منهاوحذر
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يوحنا.لرؤيامفهومهمعيتفقبماالقسطنطينيةفتحويصف،المؤرخين

فإنالعربإلىالمؤلفقولحدعلىيرمزالرؤيافيالجرادكانوإذا

يضمشاملمصطلحالقولسبقكماوهو،للتركترمزوالثعابينالعقارب

صاحبيوحناهومنلكن.عامةوالتركالوسطىآسياوتركلإيرانيينواالأكراد

وبشتر،جوحنانجيلبالمعروفالانجيلكاتبهو؟الثانيةالنبوءةأوالرؤياهذه

-08)تراجانالرومانيالامبراطورعهدفيتوفى.اوصغرىآلصيافيبالمسيحية

.(م117

مختلفونأنهمكمايوحنارؤياتفسيرفيمختلفونالمسيحيونوالكتاب

.""الخطيئةأو"الخطتةإنسانداإلىأشارعندمابولسنبؤةحول

وكذلك،والنوماليقظةبينأومناميةرؤيةرأىأنهذكردانيالأنالقولبقي

نأيمكنالرؤيتينكلاأنهذاومعنى.انجيليرؤياهأنيقللمفهو،يوحنا

ليدرس؟فرعونرؤياالصديقيوسفيفسرألم.أيضامسلمونيف!مترهما

لأسبابيكنلمإن،سبقهممنتفاسيروليراجعواأيضاالمسلمونتفسيرهما

سياساتهمويرسمونصوارلخهميوتجهونالقوممادامسياسيةفلأسبابدينية

علىللسيطرةشديدمنهملنزوعطبعابالإضافة،الرؤىهذهتوتجهاتوفقعلى

وثرواته.العالم

المترجم:النصحولملاحظات

نفسها.الصفحةفيالهامشفيإشارةتعني(*"")النمفيالخجوم-

آخرفيالحواشيفيشارحةتعليقاتوجودتعنيوهكذا(2)،(1)لأرقامباالإشارة-

المترجم.النص

المترجم.منشارحةعباراتأسودبخطكتبما-

المؤلفنصفييقابلهاماإلىتشيرالمترجمالعربيالنصمقفيإليهاالمشارالأرقام-

الأصليالضصمنالتأكديريدلمنإليهاللإحالةالأصليالكتابفيوردتكما

.وهكذا!)"را،!31،7مثالطالانجليزقي
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تكوقتكادالتيالكاملةالترجمة

تفسيرالمتضمقالإولللملحقحرفية

مقاط!هوت!يوحنااي!ف!وانيالفى!فيا

بولث!أ)جووجنظرالمؤلفوجهة
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(ئق)(أ)

نيالاسفرفىفيورفىققا!وبن

2ءلىإ8مقفقرات...(؟د)لسابعاالإميعاع

السابعالإصحاحفيا4إلى8منالفقراتفيوردتكمادائيالرؤيا*!إ!!!:!

:دانيالسفرفي

العظيمالقرنانكسر()بنفسهاعترولما،جذاالمعز!م!يت"فتعظم-8

."الأربعالسماءرياحنحومعتبرةقرونأربعةعنهعوضئاوطلع(قرنه)المقصود

.(الأربعالاتجاهاتفي:)المتكصود

نحوجداوعظمصغيرقرنخرج(القرونهذهمن)أيمنهاواحدومن-5

المسرةأرضنحوالانجليزي)النصر"الأراضيفخرونحوالشرقونحوالجنوب

."*!5!س!ا!(ا**4

منبعضاوطرح،السماواتجندإلىحتىهائلا(صار)أي"وتعطم-15

.(بقدميهوطأهم)أي."وداسهموالنجوم(السماواتجند)المقصودالجند

رئيسعلىحتىعظيماأصبحأنه)أيتعطمالجندرئيسإلىوحتى"-اا

)النص"ضفدسهمسكنوهدمالدائمةالمحرقةأبطلتوبه(السماواتجند

.((!*444ح،أ!اكحء24ة53**اك4ال!3!ل5!له!هش!3"!5،7،آ)الانجليزي

معصيتهم(بسبب)أي.بالمعصيةالدائمةالمحرقةعلىجندوجعل"-)2

."ونجحوفعل،الأرضعلىالحقفطرخ

عنفيبرلكتابفيهالمستخدمةباللغةوأحيانابلالافصلهذافيالواردةبالأفكاركيرامدينآنا(!"إ

"ابرءنرايوكتاب،(المحمذية:)النصه!الاسلامحقيتمةعنفوستروكتابللنبؤاتالمئدسالسجل

.(،)المؤلفالأصليةالغشهاثيالنبوءاتبهذهالمؤلفاهتمفقدهذامنوأكثر."للمسيحاخانيا

الكتابطبعضيمنواضحعوكححا،اصسابعاوليسالثامنالسنمرفيإليهاالمشارالشقرات(:؟:ة؟:)

.(إالمترجممطبع!بخطأولعقه.الانجليزيةأوالعربيةالطبحةفياءسو،المسيحيينعضدالمخدس!
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المسلمينامبراطورلةومؤسسمي3لإسااالدينمؤصمجيو!محمدلا/4لأ

الانجليزيالنصرهنانوردالمعتمدةالمطبوعةالعربيةالترجمةلركاكة)نظرا

أوضح:فهو

كهـ"4،حط054"ليكهة!ة"ح*4ة**!!ة*5(4"ع4!ةألا5!ح3ة3ء!كالأ3!س!50*52

43!*3!3ح53ةه*،!*4أ4"كه!ء4ه*!*44ح43لا4"،4،0ع!35*ذ4،*فى4ة4*آه!،حةكهح4

!*03054،ح3ح4).

إلىالمتكقملفلانواحدقذوس:فقاليتكقمواحداقذوسا"فسمعنا-13

لبذلالخرابومعصيةالدائمةالمحرقةجهةمنالرؤيا؟(حينأئإلى)أيمتى

.(مهانينمضطهدين)أي"مدوسينوالجندألقدس

الجمعيةطبعةفيوردكماالانجليزيالنمسنقلهنانفضل:)المترجم

:المعتمدةالسابقةالعربيةالترجمةمنأوضحفهو،المقدسللكتابالدولية

"4"ح)4ع*34!40لأاه*ع3!حه!*أط

)النصريتكلمقذوساواحداسمدثعندئذ:واضحهوكماوالمعنى

هو:بوشأوردهكماالانجليزي

-"آ*حآ)4ح!34ه"ع!ك!ة*45"ح!طأ*!

يتكلم(قديسئاسمعتعندئذ:أي

-!*4!*0(4حلااه)13ه*ح5!أ4404تأ

واضح:هوكماوالمعنى

الآخر(القدوسللواحد)أيلهآخرقذولرواحدوقال

-"هلياه*!لهه)اة(أ4!طحآ4403ح7أ3أ*ه45!احالا!31عا4-،4!س7أ3ة"،"حه*-

حع3*أ*؟(4ح4!ةالأ5!،3أممحح،،4ح3!كا!سااأه*44!4!حلا!كح45ع501لاأة5*

يأالرؤبا؟هذهتحقيقالوقتمنيستغرقكم:واضحهوكماوالمعنى

للدمارالمسئبةوالاضطراباتاليوميةبالأضحياتالمتعلقةالرؤبا

(الدمارإلحاقإثمأي(3!*5؟3ع5أ*هآه4ع5هأ!،أه*بوشأوردهكماالنص)

+*!ل())ح5لا33غ"4ح3آه،4ع3!*ح34!لالأ!*4آه،4ح1)4،05!ث!4ا.بمه!الاي133"1-

"اح4لا*4ي3هآ15!

؟الأقدامتحتمداسينمهانينوالجندالحرماتتتركمتىوإلى
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44،ل؟ألاالملتوو

)المقصود"القدسفيتبرآومساءصباحوثلاتمائةألفإلىلي"فقال-14

.(الحرمات:السياقمنواضحهوكماهنابالقدس

السابقةالفقراتتفسير

نفسهدانيالسفرخلالمن

بينالذيالعظيموالقرناليونانملكهو(القوي)أيالعافي"والتيس-21

."الأولهوالملكعينيه

الأقة،منممالكأربعفستقوم،عنهعوضاأربعةقام9انكسر"وإذا-22

كانالنيالقوةمننفسهاالدرجةعلىيكونوالنأنهم)أي"قوتهفيليسولكن

.(اليونانملكعليها

وفاهمالوجهجافيملكيقومالمعاصيتمامعندمملكتهمآخر"وفي-23

.(التعاليمفهمعلىقادرآخعل)أي((الحيل

ولبيدويفعلوشجح،عجبايهلك.بقوتهليسلكنقوته"وتعظم-24

."القديسينوشعبالعظماء

الاطمئنانوفي،بقلبهوشعطميدهفيالمكرأيضاينجح"وبحذاقته-25

)أيينكسر"يدوبلا،الرؤساءرئيسعلىويقومكثيرينيهلك3.882

.(كاس!كاا)!3543،،يط4"ةله!ه!د(4!*4أحديهلكهأندونسبهلك

الرؤيافاكغأنتأما.حقهيقيلتالتيوالصباحالمساء"فرفدا-2ء

الفقراتالثامنالصحيح:)المترجم"السابعالسفر،)دانيالكثيرةأيامإلىلأنها

.(2ءإلى8من

العنايحةقررشهكماالعالملتاريخمستقبليةنظرةتحويهذهدانيالرؤيا

ستخلفهاالتيالقوكاإلىوتشيرقديمةامبراطورلاتأربعإلىتشيرإنها.الإلمحية

يبلغ)أيشيء!!س!يكتم!ووحيث(الزمان)آخرالتاريخنهايةإلىهمحقها()تحك

نأنتوقعأنإذنلالمحضومن.(!سه*!كاد"آ*،ةه*مه44311في!آ،أكمالهأوسشهاه

ةل!ا!3ح75اأ(لا58ثورةيغفكلن،العالمتارلخإلىليمتدينبسطكهذاءةنبوظام
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الملمينيةامبراطرضومز-تالإروميالدينمؤسرعبذمحمد/ا42

ظهورهنابالثورة)يقصدوالمحمدتينمحمدا"!75)الأأ511كثورةالهيمنةحفقت

لهكانهذامنأعظمحدثهناكليس.(المسلمينبالمحمدتينويقصدالإسلام

النطاقواسعالذجلهذاترسيخفيالمسيحيةالكنيسةوضععلىكاسحتأثير

حتةصورةيحويالسابقالفصلأنوطالما.(وانتشارهالإسلامظهور)المقصود

فيولصادأرتفعالذي"11!س!3"!)لأ+3!*"الالبابويالطغيانعنودقيقةوكاملة

مشمولعامبشكلهوالحاليالطغيانفإن،المسيحيةالمملكةمنالغربيالجزء

أنفذرالتيالهائلة3(كاه،!لأتاالردةهذهإلىتشيرالتي(دانيال)نبوءةبالنبوءة

الشرقبلادفيالإسلامانتشار)المقصودالشرقفيالكنيسةوتجتاحتنمو

تفسير)فيالرأيبهذاأخذيأسبابالآنوسأبسط(المسيحيةمحلوحلوله

.(دانيالرقلا

أسسهاالتيالمقدونيةهوالأمبراطوريةدانيالنبوءة()مجالمسرحإن

في)كماالصغيرالقرن،المنفصلةالأربعممالكهاأحدمنخرجوالتي،الاسكندر

الكبيرالقرن(دانيال)المقصود+أ\!سع25"أ\مص!النبيرأيالرفلاوفي.(دانيالرؤبا

(القرن)أيانكسروقدالاسكندرمملكةبهوالمقصود(الكبش)قرنالأول

)مملكةالمملكةهذهأنهذاومعنى،الإسكندرمملكةانكساروالمقصود

تق!متمتلقد.النبوءةترىفيماذلكبعدوجودلهايكونلنالاسكندر(

فيواليونانمقدونيا:جنرالاتهمنأربعةبينموتهعندالاسكندرامبراطورلة

!أ!أ6الأ1أ3س!ح!2!ا+وبيثينياوتراقيا،ح333!*4ح3ك!ستاندرنصيبمنأصبحتاالغهسب

نصيبمنالجنوبفيومصرلأسأ3أ،3\64أحلا5ليزيماكوسنصيبمنالشمالفي

مؤسسسلوقسنصيبمنالشرقيةوالولاياتوسوريا5أ!لأ+س!ابطليموس!

.3!ساداتأداح5السلوقيةلأسرةا

التيالممالكأحد)أيأحدهامنخرج"أنهعلىتنعرالرؤيامن5ةالفؤ

والقرن-صغيرقرن(ذكرهالآنفالتفسيروفقعلىالاسكندرأخلافأسسها

.()إكليريكتةدينيةأومدنيةمملكةإلىالرؤلا()بلغةيرمزهناالصغيرم!."83

التيالممالكأحدمنأوالأربعةالقرونمنواحدمنانبثقهناالمذكورالصغيرالقرن

امبراطورلتهإليهاانقسمتالتيالأربعالممالكأيالإسكندرإمبراصورية!ت
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443الاولاطلض

أفيعلىاستولىقدالإسكندركانإذاماهوبإلحاحأثيرالذيوالسؤالمماتهجد

خريطةأيةإلىبالتطلعهذامنالتحققيمكن:العربيةالجزيرةشبهمنجزء

"إمبراطوريةأن7.*51)أ\أرولينالباحثلاحظلقد.المقدونيةلإمبراطورية

مصر:منهاابعصليموسنصيبهـتكان،ممالكأربعإلىق!متمتقدالإسكندر

والحقيقة."وفلسطينح05)05لأ3*أ(1)المجؤفةوسوزيةالعربيةالجزيرةوشبهو!بيا

لامنها(البطالمةمملكةضمتهموضع)أيهناالعربيةالجزيرةبشبهالمقصودأن

شهدالذيالحجازمنجزءآيكؤنالطرفهذاولكن،منهاخارجياطرفايتعدى

فهذا،صغيرأقرنأكاندانيالرؤيافي4+هالقرنولأن.ودينهمحمدمولد

حال)ضئيلا(صغيرأبدأالذي(الإسلام)المقصودالمحمديالدينعلىينطبق

الإسلامفيهاظهرالتيفالمنطقة.الرؤياترمزكماصغيرقرنأنهيعنيمما،ظهوره

قوميسكنهآسيا()غربمنصحراويركنفيتقعالإسلامنبيفيهاووثد

وتلميذهوخادمهزوجتهفيتمثلينالمسلمينأوائلوكان.مشهورينغيرمنعزلون

شخصأ.عشراثنىسنواتثلاثبعدبهالمؤمنونيتعذولم،وصديقه

نحوكبيرأامتدادأالقرنهذا"امتددانيالرؤيافيوردماوفقوعلى

الترجمةوفقعلىالأراضيفخر)أوالمممترةأرضونحوالشرقونحوالجنوب

المحفدي(الدين:)النمسالإسلامفعلكذلك.(دانياللسفرالمتداولةالعربية

رفلاحددتهاالتينفسهاالخطوطفي-انتشارهبدايةفي-كبيرأامتدادأامتدفقد

الشاسعة،العربيةالجزيرةشبهلتضمجنوبا-لاملا!افموحتامتالقد.(:؟ت)دانيال

وبخارافارسلتضموشرقا،الوسطىأفريقيامنكبيرأوجزءأمصروقضم

النهرينبينماوبلاد،الصغرىوآسيافلسطينلتضموشمالا،وهندوستان

التيالبلادوهي(+3*33لأالتتر)بلادوتتاريا،وتركياواليونانبوتاميا()!زو

بك،الانريقيالشمالوكلمصرلتعشختههالحجاز()غربغرباأيضاامتدالاسلامأنالمؤلفنسي)تنر.(

أرادالمؤلفلكن.نساقوجنوبوالبرتغالبأسبانياالآنيعرففجاقصيرةغيرفترةشظل

.()المترجمالتاريخحقائقعلىدانيالرؤياشرض
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المسلصينريةامبراطرضمؤ-!الإسطرميينر!الهصررمزحيلي!محمدددك

فخر)أوالمسرةأرضأما.(العثمانية)المقصودالتركيةلإمبراطوريةاالآنتشملئها

لأراضيازيضةأو"الجمال"أرضحرفيافتعني!)ح35311(كط3"4(لأراضيا

البهاءمقرلأنها(المترجم/فلسطين)المقصوددا+64المةيهوذاأرضبهافالمقصود

وبما()أورشليمداثة!ولاحح3القدشمدينةيهما،العبادةومقرلمحهيا!.،84

الأمة)النمساسرائيللشعبالبهاء"وإكليلالجمال"تاجهوالذيالمعبد

نجدهاهناالأساسيةوالكلمة(4"ح*!،ةه*52آ!ك3!حأاسرائيلبنيأوالاسرائيلية

اليومذلك"في(!عك،ء،20)الاصحاح!مزم5!كأحاحزقيالسفرفيموازمعنىفي

تفيضلهمتجممئستهاالتيالأرضإلىمصرأرضمنلأخرجهميديلهمرفعحت

فقرةفينفسهالمعنىويتكرركاأ)فقرة"...الأراضيكلفخرهيوعسلالبنا

الساراسيناستولىوقد.!م2اس!أمم!ححليقيالسفرفي20رقمالاصحاحمنءا

دامحصاربعدللميلادء37سنةالقدسعلى(3!3!حح*هكالمنحطون)اللصوعر

أشهر.آربعة

هذاإنتقولدانيالنبوءةتناولالذيالاصحاحفيا5رقم()الآيةالفقرة

جندعبارةو،السماءجندحتىامتدادهفيويبلغكبيرأامتدادأيمتدا؟510!االترن

في""النجوملكنالكبيرةالسماءنجوملمجموعةآخراسمسوىليستالسماء

المسئولين:)النصالدينرجالإلىترمزللنبوءةالاصطلاحيةاللغة

ورجالالكهنةعلىفقطتنطبقلابالتالي")6ه!أ"حشدفكلمة،(الإكليريكيين

/4إصحاحالعدد/سفرفيورد)كماالمقدسةالأماكنفييتعبدوز،يناوناالدين

وأمنظمةدينيةأمةبوصفها(اسرائيل)أفةاسرائيلبنيعلىتنطبقوانما(3فقرة

/7إصحاح/الخروجسفرفيورد)كماح2أ!س513الدينرجالمنمملكةبوصفها

الإصحاح،اللاهوتييوحنارؤياسكرزفيالمسيحيقولوعندما.(4افقرة

المنايروالسبعيمينيعلىرأيتالتيكواكبالسبعة"سرأن(*فقرة/الأول

رأيتهاالتيالسبعوالمناير،كنائسجهم!لاملائكةهيالكواكبالسبعة:الذهبية
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445لأولاالملحةرو

الروحيينللحكامزرموالنجومكحذهأذيعنيبا،ثمكفهو"الكنائسالسبعهي

(دانيال)رؤلابصددهاتحنالتيالنبوءةفمجال.الكنائسلهذه3"أ،اكدا(،ح)دا-ا10نج

كيانبالقوةواقتحمتهائلةقؤةفجأةامتلكتمعاديةقوةيدعلىتحققت

مناعتراهملمانظرا،تماس!عموعدمتفرقهمفرصةمنتهزةالحقيقيينالمضعتدين

روحي.عسخ

وفقا)المقصود403الحشدهذامنبعضاأسقطذلكبعدأنهدانيالنبوءةتقول

وهذا-وداسهمالأرضإلىالنجومبهؤلاءوهوىبل(الصالحونالمتعبدون:قاللما

الرؤيارائياستخدمهاالتي(والكناية)الاستعارةالرمزيةاللغةوفقعلىيعني

من()النجومبهؤلاءحاقمافإنوبالتالي،الربلكنيسةوحيينالىالرعاة()دانيال

يعنيالأرضحضيضإلىالسماء()منالساميمكانهممنوسقوطهم،انحطاط

بشكلالنبوءة()المسلمونالمحضديونحققوقد،دينهمعنالتخقيعلىإجبارهم

المجازوفق)علىالسماويللحشدبتصديهملدعوتهمالأولالانتشارعندصارم

وقعلقد.المقصودالمعنىوفقعلىالكنيسةلرعاةبتصديهمأوالرؤيا(فيالمستخدم

-(ح3طحح**،ة3ح)النصرالبيزنطيةالامبراطوريةأراضيفيكانممنمنهمعدد

فيبغاراتهمالمسلمونواستطاع،الخرافيالاضطهادهذاضحية-خاصنحوعا!

)المقصودكلهالحشدحسابعلىهائلأامتذابالامتدادوفرنساوأسبانياأفريقيا

)المقصود4.اص!)حلألالإكليروسوبالنسبة.(الصالحونالعئاد:سبقكماا،05(بالحشد

وأ(الحضيفس)المقصودالأرضإلىالمسلمونبهمىهوفقدالشرقيين(الدينرجال

بشكلياتمتمسكامنهمظللمنبالنسبةأما.المسيحيةعقيدتهمتركعلىأجبروهم

طغيانبكلبأقدامهموطأوهمفقد((4حهآ3*آه،4أح33!)أ!أ5،":)النصردينهم

الوحشي.خصبهم

جند)رئيسالحشدملكعلئحتىتطاولقدأق11رقم!)الآيةالفقرةوتقول

المقصودفإن،الكنيسةررعاةالديقرجاليعنيالحشدهذاكانوإذا(السماوات

حقققدملإسا!ها.إناول؟ح.نج"لمةالمسيحهو-واضحهوكما-ملكهمأوبرئيسهم
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التوقيرمندرجةإلىمحمد()النبيمؤستسهمقامبرفعبوضوحالنبوءةهذه

نإبل،المسيحيسوعبهايحظىالتيوالتشريفالتوقيرلدرجةمساويةوالخشريف

)يقصدالعربيفالذعي.المسيحدرجةفوقدرجةمحمدنبيهيرفعالإسلام

الأنبياءأعظمبمكانة4سح!فنلواحتفظبك،نبيمجردالمسيحعنجعل"!غ(مسعدآ

للحشدأميرأنبيهمنجعلالإسلامإنبل503"!س)الأناجيلنسخالقرآنإنوقال

.آللكلماتالمؤلفاستخداميفيدكما4ه!ك4المتقينالمؤمنين)مجموعة

)تقديماليوميةالأضحياتتنتهي"وبه:قائلةدانيالنبوءةوتستمر

العربيةالترجمة)في"33"3(ال*+ضقدسهقسكنفدموبه(للربالأضاحي

الكلمةمقابلمحرقةكلمةاستخدمتالمسيحيالمقدسللكتابالمتداولة

3!ح3أأمحوالكلمة،المستمرةتعنياليوميةأيلأ)أ!4والكلمة.(3!ح3ة3حظالانجليزية

هذا.اليهوديللمعبدالمتكررالإنتهاكإلىتشيروالعبارة.الأضاحيقلناكماتعني

كانتماذاوالآن.جديدمنيعودحتىالمسيحموتمسئقايمثلالذيالإنتهاك

بالمجيءيتعلقفيماالمستمرة(الأضاحيهذهحرق)أيالمحروقةالأضحياتهذه

الموقورةالطقوسوكلوالتسابيحالصلواتتعنيكانتلقد،للمسيحالأول

السراسينانتصرعندماهذاوعلى.للبشرالربقررهاكماالمسيحيةللكنيسة

كماوالإيرانيينوالاكرادالأتراك)المقصودوالأثراك(المنحطونالعرب)المقصئود

العبادةومنعواوشتتوهاالشرقكنائسكسروا،واعتدوا(.؟ت)(السياقمنسيتضح

قد(دانيالرؤلافيورد)كماالصغيرالقرنأنعبارةتعنيهماوهذا،للرباليومية

مابالكلمة)والمقصود403،الحشدأميررستخهاكماللربالأضحياتتقديمأوقف

إلىاستمرادانيالرؤيابهماتنبأتاللذانوالتفسخالانهيارهذاإنبل.آنفا(ورد

المعبدمكان)المقصودالربحرمدعائمقؤضتلقد.ذلكمنأبعدهوما

النجوموحشدالقدسيالحرموأصبح،لأرضباوممؤي(اليهوديح.،ظ4

المترجم.منشارحتوضيحالشوسينبينسا(ة؟ة)
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المحمديونبدأهكذا.طويلةعهودطوالبالأقداممداسين(الصالحون)العباد

فى،افى2نجوالمذابحالمسيحيةالكنائسبتدميرالمحذدالعملهذا(المسلمون:)المقصود

البيزنطيةالامبراطوريةفيمهمتقصطوال(للربالأضحياتعليهاتقدم)التي

سنةألفطوالالتدميرهذابهايلحقونواستمروا(ح،"ححط8*تأأه3ي:)النمس

الشرقية.المسيحيةعلىتماماأجهزواحتىهداعنيتوقفواولم،سنةومائتي

أرض"إعدادتمالقدسعلىلاستيلاءاعندأنهأث!كاا58جيبونالباحثويلاحظ

)ابن(2)"رمعأوامرعلىبناء()الأقصىالمسجدأساسلوضعسليمانمعبد

دانيالاستخدمهاالتيالأصليةالكلمةأنبالملاحظةالجديرومن.(*)(الخطاب

ذكرهالآنفنفسهالمؤرخويلاحظ*!34قدشهيالربحرمعلىلإطلاقها

لأاهي!لاأأحالمقدسةالمدينةتعنيالعربيستخدمهاالتيقدسالكلمةأن()جيبون

وزينتها.دزتهاهوالقدسيالحرمأوالمعبدكانالتي

المحرقةعلىجند"جعل:أنهنجدا2()الآيةالفقرةففيالنبوءةوتستمر

الانجليزي)النمس"ونجحوفعل،الأرضعلىالحقفطرحبالمعصيةالدائمة

العبادجماعةأي(4مب؟!)بالنجومهوىالمعاصيارتكابوبسبب:معنىأوضح

كلفيونجح.الحضيضرإلىبالحقوهوىاليوميةالأضحياتوأبطلالصالحين

نأمع،محمدستئنجرهوهنافالمقصودللرؤيابوشتفسيروفق)وعلىهذا(

منواضحهوكما""خعلللمجهولالفعلهذاتبنيالمتداولةالعربيةالترجمة

(دانيالنبوءةفي)الواردالصغيرالقرنيبدوأنهذاومن.(المترجم/أعلاهالنمس

الأبد-إلى-لاصتبدالهوإنمافحمسبالحقلتدميرالدينليسالقوةأعطيقد

وهذا-الموضعهذافيتعني(+05،)حشدالكلمةإن.أخرى3مأ(11!يدة

يأ،السابقة(7!سا0؟!س)الآيةالفضرةفيفيهاستخدمتالذينفسهالمعنى-لمجيي

ورجالالمسيحيينالكهنةإلىيشير()بلاغيرمزياستخداموهوالنجومحشد

د!حأنومعني،أ!ا"5؟ا!جن!س!،!سا.01.131د!س،"!كمذاهبهماختلاثعدىالمسيحيالدين

..شاشا!ل!؟ا،ةا110،،0؟اشاأهـأ(:؟ت)
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ت!ايةاجمىا!ررومؤيس!لإسلاسياالدين!سىمز!ح!محمدلأ،كلمر

على)المسلميناسأ(1)!س*510!االصغبسالقرنقبضةتحتآصبحوا1)3شاافيءاأمالنبر

ودعاةوطرقمذاهبأيضاللمسلمينسيكونأنه(دانياللنبوءةبوشتكسيروفق

ونسخهالمسيحيالكيانمعارضةمنلابدالزائفةالدينيةالسياسةوبهذهاس!6أحثةص!(0!ك

إلىالحقويهوى"دانيالنبوءةتتحققوبذا،(محلهاللأسلامإحلال)أي

الحقفطرح"المعتمدةالمطبوعةالعربيةالترجمةتعبيرحدعلى)أو"احضيض

علىلاينطبقفهذا،إلآبهذاتفسيرهايمكنلادانيالنبوءةإن.("الأرضعلى

تحققتقدهناالنبوءةأنويبدو،محمد453ح3لأهرطقةغيرمعروفةأخرىقوة

بالطقوسيطيح-دائمبشكل-الإسلامدينراحلقد.كاملبشكل.!."87.

فيالقربانتقديممكانهو)المذبحومذابحهاوبرموزهاللمسيحيةالدينية

(أخرىعبادةأماكن)المقصودأخرىمذابحمحلهالئحل3!"ا!(كهالكنائس

المساجدحقتالواسعةبلادهفيمكانكلففي.آخر"4010ء4،نجس!أكهنونياهماونضاإ

كانلقد(المسيح)رجالالقسسمحلوالمؤذنونالأئمةوحلالكنائسمحل

أصبحلقد.إليهالناسلتحويلالإسلاماستخدمهاالتيالكبيرةالأداةهوالسينكرر

ثه33!-)سرسريمنحطعربيكلوأصبحدينرجالالحقيقةفي-المسلمينكل

إليه.وهاديالإسلاماإلىداعيأتركيجنديضكلأ،عء(

مملكتهمآخر"وفي:قائلةدانيالنبوءةفي23رقم()الآيةالفقرةوتستمر

للكلمتينبالنسبة)النصر"الحيلوفاهمالوجهجافيملكيقومالمعاصيتمامعند

فاهمأي!*ان4*لاح3هك"*4أ*!4!534عغ*ح"*ح5(،ح3ح4ة*!)هوالأخيرتين

التتابعمفتاحلفهممهتأونهحاإننا.الغامضةأوالمظلمة()الأحكامللجمل

جزءأتكونالتيالثلاثلامبراطورلاتفأ-المشئومةالقؤةهذهبدايةلفترةالزمني

-ا،كاص!*نبوخذنصر)3(إلىالنبوءةفيظهرتالتي()المجافدةالرمزيةرةالصوءكأ

الإهـهـاطوريةفتوحبسببتسيطههـعليهمافقدتقدبالفعلكانت!ا؟ادماا،؟أشأ01أخقىقى

وردكماالحياةقيدعلى-ا(خبوءةفيوردماوفقعلى-ظقتلكنها،السابعة

http://www.al-maktabeh.com



449الأولاطض

سلطانهمعنهمفنزعالحيواناتباقي"أمطدانيالسئرمنالسابعالإصحاحفي

بهالمقصودالصغيرالقرنفإنهناومن."ووقتزمانإلىحياةطولأعطواوكن

أيامأواضرفييظهرأنالنبوءةفيوردماوفقعلىلابد()المحمديةالإسلام

وثمة.فيهامراءلأحقيقةتلك."4ح!ل3كاححع"+"أ2عالبيزنطيةألأمبراطورية

ا!نبوءةتكل!منتفهمالقوةهذهبروزوقتعنللنظرملفتةأخرىملأحظة

المتداولةالعربيةالترجمةحدعلى)أو"إثمهمكمالإلىالآثمونيصل!عندما

وعن."لو"03،3لأحالحقالدينعنالابتعاداكتمال"عندأو(المعاصيتمامعند:للستف!

بالكنيسةالمقصودأننفهمأنلابدهنا.المذكورونالمرتدونأوالآثمونهؤلاءطريق

المشارالمنحطين520(ك!!"الدينرجالهمح53!د"4ح43أ"!أ،3ح4دا2ح4المحرقةالمسميحتة

بالآثمين.السابقة()الآيةالفقرةفيالمبتلاه()الدينيةا!ليريكيةبالنجومإليهم

ظهموروقتالأحوال()الدينيالمقدسالتارلخومن،المدنيالتاريخمننعلمإننا

العقيدةفيالانحرافذروةإلىوصلتقدالمسيحيةالكنيسةكانتفقدمحمد

بوضوحبهتنبأقدكانالذيوهوالأمر،والتطبيقالممارسةوفيخة"8.8

العاديغيرالنجاحكانلقد.73*مه3"أالخطيةرجلعن!3!،ابولسالقديس

)أوالكبيرالتقصيرلهذاعقابا(الإسلامي)التضليلالمحمديالخداعحققهالذي

المسيحيةالمذاهبخروجوالمقصود4حم!س(أ*هالصحيحالدينعنللارتدادعقابا

النجومهؤلاءعوقبلقد.(المترجمبوش/يراهفيماالصحيحالنهجعنالأخرى

لطغيان-لهذا-إخضاعهمفتمالحقعنابتعادهمبسبب(المجازيللتعبير)وفقا

لنبوءةبوشتفسيروفقعلىللمسلمينإخضاعهمثم)المقصودالصغيراقرن

(بوشيراهفيماالحقالمسيحيالدينعنالانحراف)أوالردةهذهلكن.(دانيال

وأاكتملتقدكانتسواءعليوالغربالشرقفيطويلةلفترةاستشرتالتي

لأؤلالإسلامنبيظهرعندحما(طميلادالسابعالقرنابدايةحواليفيذروتهابخت

بملاحظته(المحمديالدين:)النمللإسلامرؤيفلنايقدمجيبونوالمؤرخ.همرة

."الوثنيينمثلأصبحوا-منهموعيدون-السابعالقرنفيالمسيحيين"أن
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في(المسيحيون:)المقصودفي"افى،3افجوموقعتالوقتذلكفمنذ،هذاوعلى

غضبلقد.(دانياللنبوءةبوش!تفسيروفقعلى)المسلمونالصغيرالقرنأيدي

لقد.س!،*أء"!4هم4مه!ك04"3!"!!ص2رؤوسهمعلىبعصاهفهوىعليهمالرب

-"حله!الأغيارخرافاتإلىارتدادهمبسبب(الإسلامعئفيان)أيلطغيانهاخضعوا

وعلىبلاليهودغيرعلىللدلالةاليهوديستخدمها8*حححاة)والكلمةالوثنية،أحا3

يستخدمهاهنابوشولكنالاحتقارعلىتنطويكلمةوهيخاصةالمسيحيين

واضحةهناوالدلالة،بمذهبهلايدبنونمنعلىأوالمسيحيينغيرعلىللدلالة

)الدينالإسلامهذابحثنافينقصددمنافماأخرىومرة.(المترجم/المعني

بأنهاتوصفأنيمكنالعجيبة)اجمليريكية(الدينيةالسيطرةهذهفإن(المحمدي

رأسهاعلىمملكة:المعتمدةالعربيةالترجمةحدعلى)أو"المتجهمالوجه"مملكة

نأعنهاالإعلانالمسلمونيتجنبالتيالحقائقمنأنذلك("الوجهجافي"ملك

فيالناسلإدخالأساسيةكأداةالسيفيستخدمكان(دينهم)مؤسسنبيهم

الروحهذهفيغالبا--العصوركلفيبرسالتهالمؤمنونشاركهوقد.الإسلام

الوجه"ذوهيالصحيحةالترجمةأنيرىالبعضفإنحالأيةعلى.القاسية

الكذاببهمايتميزاللذينوالبرودالوقاحةبذلكويعنون"3أ3"1الثابتأوالصارم

بهااتصفصفاتوهيبالصفاقةوالمتسمالحياء()قليلالمكشوفالوجهذي

لومفيتسببفيهمالبسلاوادعاءخداع-حقا-فدينهم:وخلفاؤهمحمد

اهذهالمتبقيةالطبيعةخلالمنيمكنناكذلك.تصديقهموسرعةلسذاجتهمالبشر

الغامضة"أوالمظلمةالعباراتفهمعلى"القدرةعبارةنفهمأنالمنعزلةالقوة

للعبارةمرادفةعبارةفهيالجتل(فاهم:المعتمدةالعربيةالترجمةفيكما)النمس

المظلمةو"الأقوال26ء4"كا33ألأا!!؟المظلمة"الأقوالالمقدسالكتابفيالواردة

)المقعحسودالمباركينالكفابلغةفيالعباراتفهذه"431.!ك33ألأنجء؟انمه511دالشديمة

روحية،ة!دذالصتسنجدها(3أحلاثه3ي1734عأة35المسيحيةالمقدسةالكتبكتاب

بآقوالسأنطقبأمثالمتحدثافمي"سأفتح:داودمزاميرفينترأفنحنهخاومن
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المظلمة"الجملالتعبيريساوي!اريبدوححذا"إن(غامضة)أو4ق،).،مظلمةقديمة

عبارةأنكما،مادينإلىبآخرأوبشكليشيروهو"الخبيثةالجملأوالغامضةأو

القرآنعلىتنطبق"الخبيثةأوالمظلمةأوالغامضةالعبارات"فهمأو"الجيل"فهم

القرآنأي-إنه.الروحيةأسرارهميفصمكتابوهوا&طمونبهيحتفيالذي

نأبالملاحظةجدارةأقلوليس.دانيالنبوءةفيالواردالوصفهذابدقةيف!متر

حقالذي،بوشالذعيهذاتدعيئكما"لجمرمحمداالنبي)يقصدالقرآنمؤالف

إلى-منهوعيدون-أذىقد(المترجم/آخرتهوفيدنياهفياللهمنغضبعليه

ائفئلثمنآتيتنيقذربكا!القرآنففيعليهتنطبقذاتهاالنبوءةهذهلغةجعل

يوسفسيدناهوهناوالقائل:)المترجم(15:ا)يوسف(ث!يالأخابتاويليمنؤغفغتني

4*3،نعلمفيماالكريمالقرآنترجمواممنأحديستخدمولم،محمدسيدناوليس

الأحاديثتأويللعبارةمقابلاالغامضةأوالخبيثةأوالمظلمةالائوالأي3ةث!لأ11ء3

المقابلتجعلعلىيوسفاللهلعبدالانجليزيةفالترجمةالآيةهذهفيالواردة

يلي:كماللآيةالانجليزي

ء*لا!ك340!"5لا4!!ك"ة*4!سحكاهح3(0له!ح04**ح03"ح!5"!!س3،!*4

(4؟لا!(حآ*3هت!س(4ة*!مه(4عة*4ع3.3ع(!(ةه*510243!هم!ح!*4ع"!س*!حكا

أفي؟غفىغاي!ثؤالفةيثالأخاليتأويليمنؤيئغقفة...!:أيضاالقرآنوفي

القولهذاوردأخرىمرة:)المترجم(2:ا)لوسف!يغقفونلاالتاسأكثرؤلكن

ندريلاأخرىومرة.محمدسيدنالسانعلىوليسيوسفسيدنالسانعلى

وأالخبيثةأوالغامضةالأقوالأي!32كا533!"ألأبعبارةبوشالسيدأتىأينمن

ترجمةنعلمولسنا،الأحاديثتأوبلأوالأحاديثلكلمةانجليزيامقابلاالمظلمة

.("ة")(اذهبقالتالكريمللقرآ!انجليزية

المترجم.منتوضيحأسودبخطكتبما%":)
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في،...إتيكنوحيهائغيبأنجاءمنذبلثللا:أيضا()الكريمالقرآنوفي

التاريخأي3حح3،ح4ة54037للغيبمعابلابوش!جعل:المترجم)(102:يوسف)

.((!"دث!ح*حهه!44**5*ععهوالمعروفالانجليزيالمقابلبينماالسري

هذ!صكاحببوشيدعي)هكذاللقرآنملفقابوصفهفمحمدهذأوعلى

المظلمةأو"الغامضة"الجملفهمفيالنبويبتميزهدعواهأكد(المغرضالتلفيق

فيمنسويةالأحاديثتأوبلإلىتشيرالتيالعباراتهذهأنالقولسبق:)المترجم

-القرآنفيأعلنمحمد()أيلأنهذلك(السلامعليهيوسفإلىالكريمالقرآن

،(*)والديناللهعنقديمدينيتراثإحياءهوهدفهأن-المذعىالوحيذلك

فاللهوإلا.بوشمن.)إدعاءالغيبوأسرارالموتبعدالحياةمغاليقيفكأنهوأعلنبل

.(المترجم/الغيوبعلامسبحانه

)المقصودبقوتهليسلكن،قوتهوستعظم:قائلةتستمر24()الآيةوافقرة

ليسأنهرغمفرض!كلاهما،تفسيرينتحتملالنبوءةولغة.(خمارجيةقوىبنمعل

تعنيقد"بقوتهليسلكنقوته"تعظمفعبارة.الصحيحأيهمانقررأنالسهلمن

يفسرمماالروحيةتهلسيافىراجعةوخلفاؤهمحمدامتلكهاالتيالمؤقتةالقوةأن

أسسهاالتيالامبراطوريةأنأخرىبعبارةأو،واستمراريتهاالقوةهذهعظمة

هذاوفي.(الوحيوتلقيالنبوةادعاء)المقصودرستخهالذيلاذعاءالحىقامت

!ح133ح،2أول5ح3"،!س+أ2كانتيميرديمتريوسأوردهاالتيالتاليةالفقرةأننجدالصدد

يقول.للنظرلافتةأهميةذات،العثمانيةللامبراطوريةأرخالذي!."ال5

حققتهالذيللنجاحاسئيسياالسببيجعلونلا"الأتراك:ديمتريوس

وبسالةشجاعةإلىولاحكيمةسياسةولاإلىبشريةحمالهطإلىامبراطوريشهم

أنهمكما(إسلامهم)قبلالآوائلأباطرتهمبهايتحلىكانالتيا!صفاتتلك-

ب!كليعزونئهاهموانما،السيطرةفيوالرغبةالطموحإلىنجاحاتهمني!سولا

.()المترجمإبراهيممفةأوالحنيفيةإحياءاثخصود(ة؟ة)
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453لالأضالملحقا

الدين:)المقصودالمحمديالدينينقلهيق!االمتوارثالحماسإلىأساسي

منجزاتهم"لتحقيقهمهيةاالمساعدةتلقواوبهذا،معتمقيهنفوسإلى(الإسلامي

علىتكنلم(المحقدي)الدينللإسلام"4)!3ء"+ح"الدنيويةفالقوة،هذاوعلى

فالعالم.أخرىوتهوىمرةترتفع-متكر.بشكل-راحتوإنماواحدنسق

الروحيطغيانهلكن،أخرىبعدمرة(حكامة)أوأ"!3،!س35سادتهغثرمي3الإسا

المقصود)ربماتغييردونيحكموظلالحياةقيدعلىظللقد.يفنىلاباقياظل

فإنهذاوعلى.فيهايحكمظلالتيالفترةطوال(الحكمنجظامفيتغييردون

هناوبوش!،لاأ054)النجومحشد(سلطة)أوقوةعنالناتجة(قوته)أو!مته

)الآية(للفقرةالآخرالسفسيرأما.ؤهبهاالتي(دانيالنبوءةمصطلحاتيستخدم

الإسلاميةالقؤةحققتهالذيالملحوظالنجاحأنببساطةيعنيفقدذكرهاالآنف

كانمت-الإسلامحكقهاالتيالنتائجأنذلك،لهاللهرعايةإلىمباشرةيرجع

،المعتادةالبشريةبالأسبابقسناهاإنالفهممستوىفوق-الكلمةمعنىبكل

للفقرةنظرناواذا.الإسلامتقدممراحلمنمرحلةكلفيئواضحةاللهفيد

نصر(نبوخذ)أوناصربنبوخذيتعلقفيماالربكلماتفإن،النظرةهذه()الآية

محمديدعليبالمسيحيينحاقماأنبمعنى،دانيالنبوءةعلىضوءأتلقيقد

سسفرففي،اللهبإرادةالأمرينفكلا،نصرنبوخذيدعلىلليهودحدثبماث!بيه

كالتالي:ا5رقمإلى5رقممن()الآياتالفقراتنقرأالعاشرلإصحاحا،أشعياء

)عصا(قضيبأنتمالأشوريونأيها:)النمالانجليزيلآشور(ويل1)"

منافقةأقةعلىسخطى)ء(هي(الآشوريينيدأييدهمفيفالعصا،!عبي

ويجعلهمنهباوينهبغنيمةليغتنمأوصيهسخطىشعبوعلى،آرسله

بس!حيولاهكذا(يفكر)المقصودهكذايانتكرفلاهوأما.الأزقة!نقدوسين

)أي:يقولفإنه(8)بقليلةليستأمماويقرضيبيدأنقلبهفيبل،هكذالخه

كركميضمثلكلنوأليستملوكا)ء(جميعارؤسائيأليست(!صنجوخذ
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المسلمينامبراطوريةومؤسسالإسلاميالدينمؤس!"نبرمحمدذلم!ل

ممالكيديأصابتكما()5)دمشقمثلالسامرةأليست.أرفادمثلحماةأليست

كممافليس(11)والمستامرةلأورشليمالتيمنأكثرهيالمنحوتةوأصنامهاالأوثان

أكملمتىفيكونوأصنامها)31(بأورشليمأصنعوبأوثانهابالسامرةصنعت

ملكقلبعظمةثمرأعاقبأني،وبأورشليمصهيونبجبلعملهكلالسيد

فهيم.لأنيوبحكمتيصنعس!يديبقدرةقاللأنه()3)عينيةرفعةوفخرأشور

فأصاتج!(14)كبطلالملوكوحططتذخائرهمونهبتشعوبتخومونقلت

،الأرضكلأناجمحتمابيفمهجوريجمعوكما،كعشالشعوبثروةيدي

علىالناستفتخرهلمصفصف)51(ولافمولافاغجناحمرفرفيكنولم

رافعه.يحركالقضيمتكأن.مرددهعلىالمئشاريتكترأوبهاالقاقى.-ةح-.،9""

قائلةدانيالنبوءةفي()الآيةالفقرةوتستمر.عودا"هوليسمنترفعالعصاكأن

وسيدمروممارسوسيحكمأحوالهوستزدهرهائلأتدميرأيدمرسوفوهو"

التي()الآياتالفقراتأنالذهنفييردقد.")65)ألالمقذسالقوىالشعب

القرنأنجزهاالتيالرمزيةللأفعالالملائكيالتفسيرتحويالآناعتبارنافينضعيا

هوبوشف!ترهكماالصغيروالقرن،دانيالرؤيا)أيالرؤياهذهفيالصغير

الحشدلهذاال!ثترسغزوهأهمهافإن،الأفعالهذهوعن،(الإسلامونبيالإسلام

بقسوةبهمفهويص!أ\)333ح)\ألالكهنوتهيئةأو،الرمزيبمعناه)\05،النجوممن

لغةشكبلاهيالنبوءةفيالمستخدمةاللغة.بقدميهوداسهمالحضيفررإلى

القويالشعبيدمر"سوفوالعبارات(والتأولالتفسير)تحتملرمزية

فيمدهشةبدرجةينجحسوفلقولنامعناهافيمساولة"المباركأو/المقدس

والكل!حة.الزائفدينهسمومبنشر،المسيحيةعقيدتهمعنالكثيرينتحويل

الإفسادأيضاتعنيوإنما،الماديالتدميرفقطتعنيلاإيدضر(النصفيالأساسية

لقد.عليهمتفرضفاسدةومبادئزائفةعقائدبتأثيرالناسإفسادأويالمعنو

قدهيفإذالأرضاالله"ورأي:التاليةالعباراتفينشمهالمصطلحهذاااسمخد

إصعاح/التكوينسفر"الأرضعلىطريقهأفسدقدشركلكانإذفسا-ت
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.."(:ة*)2

احترزو":تقولالتي()الآيةافقرةفيموجودلعسهوالمعنى.لهقرة/ه

."منحوتةصور!بر!فتصبحواأنفسكمتفسدواأنمخافةلأ!شع!كم

()يي:

،،"*!مم!سحلأ14ح3حمء3!0044!س!س4لاهلأه،*لا25!سا7!س53*4"3!ك!س*:2!7!س*أ،،...س!ء3"ا

سفرفيونجد."ةمنكرأعمالاوأتوا،أفسدوا"اعد:القائلة()الآيةوالفقرة

الإعلاذفيالتعبيراتلهذهإلماخايوحنا(رؤباسفر)المقصودس!نج"لأ)!حه"!الرؤيا

نأالرؤياسفرفيلنقرأ.بهوقضىاللهقذرهماآخرتعبيرأواهمهيةالأحكامعن

يعنيوهذا،الأرضدمرواالذينأولئكستدمروأنت،آتهمهياالغضب

ألحقتوقد،حء3!هل"(أفسدواتعني4ح3(3لاهدمروافكلمة،لأرضاأفسدواالذين

وهوالعمل،بالأرضالإفسادأوالدمار(المحمدية:)النصرالإسلاميةالقوى

فكرةنستثنيأنالضروريمنوليس،الصغيرللقرندانيالنبوءةتنسبهالذي

الضتعأو)السرسرتةالمنحطينالعربجيوشواكبالذيوالتخريبالدماءسفك

نرىإننابل.عنهاوالدفاعتوسيعهاوعنددولتهمتأسيسعندوالأنراك(3*3!حح*3

ظهور()أودخولعننتج(المعئويالإفساد)أوالخلقيالإفسادمعنيأن-9،ةخزة

أثرتوالتي(الإسلام)يقصدالشرعيةغيرالزائفة()الخطرةالمسقمةالعقيدةهذه

المسيحيةعلماءأنويقصدالمسيحية)يقصدالحقالدينأساتذةعلىمحزناتأثيرا

التارلخ.حقائقمعيتفقلهذاالنبوءةوإشارة(الإسلاميبالفكرتأثرواورجالها

حذاقتهخلال"ومن:قائلةاننبوءةهذهفي25رقم()الآيةالفقرةوتستمر

قلبهفيويتعطمالمكر(تعاظمفيسببا)سيكونيدهفيالمكرينجح()سياسته

"ا31302)ا.ائا3)6أ33لىل!ح،"دما".ا"حا\أكه:بوشأوردهالذيللنصكمقابلةالاففهذهاشرجنافئ()

سافرأقيفييذكرولم(الآية)الضقرةرقميحددنم-بوشأي-لأنه"3لأ""دا!"حعع610116"1

المترجم().هيإصحانخ!آو

.الالهكمحاحولاالسفركريذونمةرق!ئلارقم()بوشالمؤلفيحددلم%؟تش)
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المسلمينريةاهـاعلرور"ؤ!والإسلاميالدينمؤسربءمحمدل!لملى4

صارأنه-قلبهفي-وبظنسيغترالنبوءةلهتشيرالذيالشخصهذاأن)أي

ينكصسيدوبلاالرؤساءرئيسعلىويقوم،كثيرينيهلكالاطمئنانوشيعظيما(

لأميرأيضاوسيتصدى،جفنيهتزلهأندونالبشرمنكثيراسيحطم)أي

الذيالسياسيالدستورأولمحمدالسياسيهوالدستورالقرآنكانلقد.لأمراء(ا

توجد()القرآنالكتابهذاففي،التطبيقموضعووضعهمحمدبهاهتدى

والنواهي.والأوامرالعبادةونظامللإسلامالديننوالنظامالإسلاميةالتعاليم

محمدأتباعاستأصل(تعاليممنالقرآنيحويهمماذكرها)الآنفالوسائلوبهذه

دينهموفرضواالسيفبحدكثيرأخلقأالإسلامإلىوحؤلوابالإنجيلالمبشرين

وكلمة.(:)"ح"53!اس!4،داول3ألاأالدنيويحكمهمإليهاامتدالتيالشعوبلحى

بدلاحذاقةكلمةتوجدللسفرالمتداولةالعربيةالترجمة)فيهنااه!ألأحالسياسه

الذهاءأوالمبادكنمنالخاليالدهاءبمعنىفهمهاأمكنربما(سياسةكلمةمن

وضعدونلكنبذكاءالعملأو،اعتبارهفيوالمبادئالقيمصاحبهلايضعالذي

التنفيذموضعووضعهاأفعوانيةبنعومةالخططوضعبمعنىأيللأخلاقاعتبار

المستخدمة.للوسائلالأخلاقيةالطبيعةعنالنظربصرفكاملينوتهوربجرأة

فنونهمغريببشكل-ازدهرتلقد.الإسلامقوىالنجاحكقلالطريقةوبهذه

أحدلا.؟ا؟حأ2أم.ا!44لأاطباعهممنطبيعةهيالتيوخياناتهموحرفهمالوضيعة

مبل"فيأث!كا!58جيبونيقول.هذهالمقيزةطباعهمفيوأتباعهمحمدأيجاريمما

ماحدإلى-مخهإذعاناالتعصبحذةلإبطالمحمداضطر،الحكمسياسةممارسة

البشريةرذائللاستخدامحتىاضطركما،فسرمنبهمحاقوماأتباعهلم!اعر-

اماستفوكان.(3هث)7!4أ*هلهاالنجاةلتحقيقأو)لهمالخلاص!فاةكأفى

)أيالعقيدةنشرفيالمساعدةالعواملمنوالننهلموالقسوةوالخداعالاحتيال

مؤوو"ةض!اعلضترةبالإسلامتدينالإسلاميةال!عوبأنى!بالعبارةعذهوفقعلىبوض(؟؟ة)

)المترجم(.المسيحيةإلىحتماستعودلكنها
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يعتبرمحمديكنلم(الحق)أضالعقيدة"ولدعم:أيضئاجيبونويقول"(الإسلام

،القذرةبالوسائليبدأوقد،كبيرأالقصعجرضاوتلفيقالخداعفنونح؟،.93

-الشرقإلىا!!44اح6مادنالسيدرحلاتوفي."العادلةبالنهايةيرضررلمإذا

لناتقدمربما،المسلمشخصيةتبينبعفلقطات-شابإنجليزياسةرحاوهو

مادنيقول(النبيعليه!نلماصورةآخربتعبير)أونبويةصورةهناعرضهاعند

فيالأولالمبدأهوللمسيحيةعدائهفيالممثلالموروثالتركيميراث"إن

هوالعداءهذايواكبأنهوالمفترضطبعهفيالمتأصلالخداعأنكما،شريعته

للنظرلفتاالمسلمصفاتأكثر"إن:أيضاماذنويقول")ي(شخصيتهملامحأبرز

ذلك،المتأصلوخداعه،وكسله،لهانظيرلاالتيوعجرفتهالعميقجهلههي

الميدانفيشراسقويحكم()مقرالحكمالديوانفيسياستهيوتجهالذيالخداع

نأنجدالظاهريةالناحية"ومن:أيضاويقول"(*؟ت()ةة.القتالميدان)المقصود

كليفوقأنهوالحقيقة(1)1!سأم8ح31ا!+أ"3)النصالكائناتأجملهوالتركي

الفقير،إلىيحسنونوجدتهمفقدأخلاقهمعنأما.وجمالاقوةالأوربيين

لأصدقائهممخادعينأيضاوجدتهملكنني،المريفويرحمونعلىوسطفون

رأ"ولم:أيفاويقولقئ(؟ة")ت:إليهميحسنلمنالجميلناكرينلأعدائهمخؤانين

(س"!تالوعد")خلفمصلحتهمنأنوجدإنبوعدهيوفتركئاأبذا

ححلمكاس!""بالسلامأنهتفيدالتيدانيالنبوءةفيوردتالتيللعبارةبالنسبةأما

السلاممنبدلاالاطمئنانتوردللسفرالمتداولةالعربية)الترجمةالكثيرينسيدقر

القرنأقامهاالتيالمملكةبأنالبعضفمسترهافقد(كثيرينيبيدالاطمئنانوفي

فيهىنالذيالوقتفيمدقرةبغاراتالكثيرينتدمر(الإسلام)دولةالمحمغير

.7344ح".3"237حا!ك،2510،،".1لا،!ش

.،4أ،لأم.2،ر(:ة!

.،4أ،ل!م.؟1(*:تة؟:ء؟:

.،4أ،ل!م.2،ر(:ت:ة.ة؟ثة؟ث
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المسلمينامبراطوريةولهؤسىلإسلامياالدين!ؤس!!صمحمدلمة5لا

جيوشأحرزتهالذيالتقدمكليفستربما،أمنهمأمورتدبيرعنغافلينضحاياها

هوهذايكونريما،(الضيعأوالسرسريةتعنيكلمةوهي)5*ةح!3!3المسلمين

قبلأضفنافكما،للكلماتآخربعدلإضافةنميلولكننا،الصحيحالتشسير

و"يغتصب""يفساء"أيضاتعنيأنهاباعتبار"4ح3(30لأ"يدمرلكمةبعذاذلك

الحياةقبلواالألافأنإلىلإشارةانودفكذدك،مدضر"خطأى)إو"يؤدي

أثناءالغزاةأدخلهالذي"الذعي"الدينوقبلواباطمئنانأو"بسلام"ب4ءع؟لإ

حطم(بالاطمئنان)أو)أوبالسلامالكلماتتعنيهماهذا.المنتصرجيوشهمتقدم

السلاملإلاحةعليهمفرضهاالتيطوـه!شلابأفسدهمأنهأي."الكثيرين

الجزيةدفعأو"الموت:فيتتمثلالسمعةسيئةالشروطوهذه.لهم(لاطمئنان)ا

حدمنالتابعةالأممنجتوإذا"الإسلاماعتناقأخرىبعبارةأوبالقرآنا!تزامأو

اعتنقوها.التيالمشؤهةالخرافيةالعقائددمرتهمالسيف

حدعلى)أو"تدقرهيددونيدفرسوف"لكف:قائلةدانيالنبوءةوتمضي

أنهيعنيوهذا،ينكسر(يدوبلا:السفرلهذابهاالمأخوذالعربيةالترجمةصياغة

بطريقة()سيهزمسينكسرأنه،بشريةسلطةوبغيرتكسرهبشريةيدبغيرسينكسر

هذهستنتهي.الأخرىالقوىبها()تنهزمتنكسرالتيالطريقةعنمختلفة

مواجهةفي(تصذعهأيد)دونالحجريتصدععندماللإسلامالروخيةالهيمنة

المطلقالحكمأو)الاستبدادالطغيانقوىكلفتتحول(أ6،63حالصنم)أوالتمثال

نأمقتنعوندانيالنبوءةشارحيمنوكثيرون.هباءإلىوالضلال(4ح!ك554ة5"1

الوقتفيتكسرهيددون،انكسارهسيبدأ(الإسلام)يقصداتحمديالخداع

مناهضةكنفدراليةفيالمتمثلةحه"م!س4ح13!حكاا!3الرومانيةالبهيمةفيهتدقرالذيما

بالألفية)المقصود7أ))ح"أ"ألاالا"لفيةفيهاتبدأالتيالحقبةوفي،للمسيحية

الاعتقادوفقعلىوعدلاخيرافيملأهالعالمالمسيحفيهايحكمالتيسنةالالف

/أخرىبأبعادلكنالإسلاميالفكرفيأيضاتترددالمسيحعودةوفكرة،المسيحي

رسينضم.كلهالعالمفيبنجاحبالانجيلالتبثميرسيبدأالفترةهذهفي.(المترجم
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4؟ا!لأض!االملحهرو

هنابوشلكن،اليهودغيريعنييهوديتعبير)وهو5ح11(أا!صالأغياركل

ا!فترةهذهخلال.المسيحيةالكنيسةحظيرةإلى(المسيحيينغيرليعني!ستخدمه

يتحولوعند!ا،()المسجيةالحقةالعقيدةفيليدخلوادينهمالمسلمونسيترك

أ!صباالقرنمملكة-!شبلا-!سم!كنتس،المسيحيةإلىجميغاالمسلمون

ن!.(دانياللنبوءةالرمزيةللعباراتتفسيرهحدعلىاف!سلامونة)تانشرقية

هـررر!ونلاساعتهالأنهاتنكسر(يد)بلابلايديكونعندئذانكسارهاأنالواضح

القا،سالروحمنبتأييدوإنماالبشربنيمنغازيدعلىالسيفبحدانكسرت

الحق.اللهنبيبعقيدةوليؤمنواخطأهمليعلنواالناسقلوبيميلالذي

نجاحإلىيشيرالرمزي()التيسالخروفلهذاالصغيرالقرنأنرأيناوهكذا

وعل)أيالمرادتموقد،سيزولأي-غرضياالنجاحهذاكانوانمحمداذعاء

الاستتمصاءهذاكلفنتيجةمذاوعلى.(إزاحتهوقتوحانلنهايتهالنجاحهذا

يرمز،دانيالسفرفيوصفكماالصغيرالقرنأنهيتكونأنيجب-!.،95

.(الإسلامدولة)أو.الإسلاممملكةإلى

الذي-يوحنارؤياأي-الرؤياسفرفيسنتتبعهامواقلةأخرىنبوءةوثضة

.دانيالنبوءاتأهمووضتحبلأكد

سفرالرؤيا

51إلىامقالفقرات4التاسعاططصحاح

مشسقطقدكوكئافرأيت،الخامسالملاك(البوقفينفخ)أيبؤق"ثم-ا

(111حارءأ(5"اح3غ!.4تراربلا)حفرةالهاويةبئرمنمتاحواعطيلأرضاإلىالسماء

تمل!آوو،عظيمأتونكدخانالبئرمندخانفصعدالهاوولبئر"ققتح-2

.البئر"دخانمنوالجؤافمحسم!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسلمينامراطو!يةومةشرالإلهصلايىالدينمؤس!حما!محمد4آ3!ل

لعقاربكماسلطانافأعطيالأرضعلىجرادخرجالدخانومن"-3

.(لسلطانمقابلاحليهح3قوةاستخدمالانجليزي)النص"سلطانلأرضا

إلآالنالع!،ماشجرةولاأخضرولاشيئاالأرضعشبيضرألأله"وقيل-4

،4!سالانجليزيالنصرفربالله)ختم"جباههمعلىاللهختملهمليساسذينافقط

.(اللهخغجباههمعلىليسالذين-فقط-يضرواأنوالمعنى3ح!اآهق04

كعذابوعذابه..أشهرخمسةيتعذبواأنبليقتلهمألآ"وأعطي-5

."إنسانالدغإذاعقرب

يموتواأنويرغبونيجدونهولاالموتالناسسيطلبلأياماتلك"وفي-ء

."منهمالموتفيهرب

شبهكأكاليلرؤوسهاوعلىللحربمهتأةخيلشبهالجرادوشكل"-7

."الناسكوجوهووجوههاالذكحب

.الأسود"كأسنانأسنانهاوكانتالنساءكشعرشعرلها"وكان-8

مركباتكصوتأجنحتهاوصوتحديدمنكدروعدروعلها"وكان-9

."قتالإلىتجريكثيرةخيل

وأوخازة)أيحقاتأذنابهافيوكانتالعقاربشبهأذناب"ولها-15

("ه!هلح3قوتها)أو،وسلطانها(3(أ*ع5هوالإنجليزيوالمقابلللوخزأداةأولسثاعة

.أشهر"خمسةالناستؤذيأن

بلاالتيالحفرة)ما،كالهاوية(واللامالميمبفتحملك)أوملاكلها"و-11

ولهلو"،ا!ل"ء4أبذونالعبريةباللغةواسمه(أ3!ص3اءول!سمه(4!س60(1011)؟حنجقاع

."لأ)ء"!*هأبوليوناسمباليونانية

)ا!طمة.هذا((بعدأيضاويلانيأتيذاهو،مضىالواحد"الويل-12

.(!هل5هيلويلالمتمابلةالانجليزية
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لملى!ثاالآولالملب

منواحدآصرتأفسمعمث(قر:11فينفخ)أيالسادسالملاكق!ب"ثم-13

."اللهأمامالذي،الذهبمذبحنقروأربعة

يلي:كمانوردهالذاأوضحالانجليزية)العبارة

سععتيمأأ)4ححس4"ءهةحح2،0ه*"24ح*ه2كأ*3ء4كه!3"4ح!014!*،ا!ي0030

المذبح(هذافيالكائنةالأربعةالقرونصوتإنه.الذهبيالمذبحمنقادماصوتا

الأربعةفلثالبوقمعهالذيالسادسللملاك(الصوتهذا)أي"قائلا-14

."الفراتالعظيمالنهرعندالمقئدين(الأربعةالملائكة)أوالملائكة

واليومللصتاعةالمعذون(الأربعةالملائكة)أوالملائكةالأربعةفأنفك-15

."الناسثلثيقتلوالكيوالسنة

ناوأ(000.000.200أي)لفأألفمئتالفرساناجيوشوعدد"-ءا

."عددهمسمعت

ناريةدروعلهم،عليهاالجالسينوالرؤيافيالخيلرأيتكا"وهكذا-)7

(الأزرقالياقوتتعنيوالكلمة44*أء*لأوضحالانجليزي)المقابلنجونيةوأسما

ودخانناريخرجأفواههاومن،لأسوداكرؤوسالخيلورؤوس،يتيةوكبس

."وكبريت

الخارجةوالكبريتوالدخانالنارمنالناسثلثقتلالثلاتةهذه"من-18

."أفواههامن

الحتاتشبهأذنابهاوفيأفواههافيهوقوتها()أيسلطانهافإن-15--!.89"

.(الرؤوسبهذهتضر)أيتضرآ(وبهارؤوسولها

عنإلآاسلمحديثطيجريلادانيالنبوءق"في:أفاس!كا!،03فيبرالسيدلاحظلقد

حثة.ا،،13؟احلعربا!الرئيسجونمؤيدوهيعدالذي(المحمديالدين)لإسلاما
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المسلمينامبراطرريةومؤسصالإسلا!يالدينمؤسسجرمحمد447

الخوف)أوللخرافةالعاموالتاريخ:بينهماالنبوءةتميزولم،التركو

(الشعوب)أوللأممتعييندونعرضهتمنهايتهإلىبدايتهمنذ(اللاعقلاني

النقصرلهذاتلاشيانجديوحنارؤياوفي.التتابععلىوترعاهاتناصرهاالتي

لهميرمزالذينللعربأو()السرسريللجراددقيقةصورةلناشهههـيحدد

لأتراكاللسلاطينالتابعةالفراتوفىسان،المبيدزعيمهمبقيادةبالجراد

يوحنارؤيافيالواردينالقسمينهذينتوضيحنحاولوسوف."لأربعةا

:نقرأارقم()الآيةالفقرةففي.الرؤيا()فيالواردةالدقيقةالتفاصيلبذكر

الهاوية،مفتاحوأعطيالأرضإلىالسماءمنسقطقدكوكبافرأيت..."

منوالأرضالشمسفأظلمتعظيمأتونكدخانالبئرمندخانفصعد

البوقفيالنفختفسيرأنعلىمتفقونالأيامهذهفيالشارحون-البئر"دخان

العربيةالترجمةفيالمستخدمةالصياغةحدعلىالتبويق)أوالخامسةللمرة

،(العربيالدتجال)أوالعربيالذعىبظهوروتتنبأترمزيوحنا(لرؤياالمتداولة

السماء؟منهبط()أوسقطنجمابوصفهمحمدإلىالرؤياترمزكيفلكن

نفهمإلآأننا،منهمعددأوالمسيحيةعنالمرتدونالمعلمونيتساءلهكذا

الروحإن.المجازيةأوالرمزيةالصورةهذهرسمفيالقدسالروحترتيب

وأهرطقةمنالمسيحيةفيهوقعتمانتاجإلآهوماالإسلامأنتعلمناالقدس

النبيظهورقبلالنجمسقطلقد..المسيحيةالهرطقةبسببأتىآخربتعبجر

نتيجةمنوكان،الهراطقةمنوغيره!اآ،،!كآريوسشخصفيممثلاالزائف

ذلك،الإسلاميظهرأنالمحهيةالعنايةدبزتأنالحقعنارتدادهم!.8-97

هذه.للكنيسةالتابعةالمناطقأفضلمنبعضايغمروأن،انحادعالمدمرالدين

الأزمنةفيالمقتدرلنالكتاببعضربهاأخذدعتاديناالإسلامكونعنالنظرة

(4)"الآرويوسية"أصول:كتابهفيأللأ\أ،34ح3هويتاكرالسيدخاصة؟الحديثة

يبدو،محمدظهورقبل،المسيحيةالكنيسةفيالكبارفالمهرطقونهذاوعلى
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463لآولاالملت!

فيأداةباعتبارهم،يوحنارؤيافيالواردالساقطأوالهاويالنجمفيممثلينأنهم

الذيالأسلوبفيالشعرىالروحإن.لعالمناوالزيغالطاعونهذاإ!خال

المهيبةالمقدسةالكهوفمنأخذهاأنهنفترضتجعلنا-يوحنارؤيابهصيغت

لأكاحكا3غكبيرةبهاويةأوبالبحرتتصلأنهاغالبايظنكانالتيأ!دماءا!وثنيين

بخارمنهاينبعثعندماخاعرنحوعلى-بالتقديرتحظىكانتوالتي

هذاوعلى:(5)(لوح)")6أدلفيفيالتي)كتاك(الكحولية)المشروباتا!ممكرات

فيآخربتعبيرأوالدينيبالاذعاءالتنتؤفيالمتفردةلخصائصهاتستخدمفإنها

الكهوفأحدفيرؤياهيوحناتلقيفيكانوربما.الزائفةالأديانبظهورالتنتؤ

اعتادحيث"ح3*حراء)غار(كهفإلىإشارةذكرهاالآنفبالصفات،المئصضة

-الغارهذامنأي-ومنه،نظامهأمرللتفكمهـفيفيهالاختلاء)محمد(النبي

ودخانبخاروخروجلها(قرارلاالتي)الحفرةالهاويةانفتاحأما.دينهانبثق

والروائحالشريراصث!يطانياالديىفيللنظاممفاسببشكلفيشيراللعينةالمناطق

أضلبهاوالتيأدخلهاالتيالفاسدة(الدينية)أفكاهـهللاهوتهالهذامةالكثيفة

وإظلام،الظلماتفيفآغرقهمالمسيحيةلمكةالمهأهلمنجذاجانباكبيرا

وتلؤثالحقالدينكسوفإلىيشير-وشاذللطبيعةخارقأمروهو-الشمس

زامنأنهالمثيرومن.الظلاملقوىألمنضبطةغيربالسيادةتنتؤإلآهو!ا،الهواء

قبلظهرعاديغيرحء+ح،مذتباأنيوحنارؤيافيبهاالتنبؤجرىالتيالعلامات

الدينهذاعننالإعنرعندةحتافى5غيرلنمترةكسفتالشمسوأن،محمدمولد

.(انحادع)أوالذعي

جرادالهاولةمن"وخىرتخ!:نقرأ،7رشمالفقرةففي،يوحنااب!فروتستمر

اذ،ابكانتبعيدهكأإءشذأنهاحظلوةيب!!علااجزيخر-دضشبه."لأرضرا!لىر!شا

فياخرابلتلحهتتنت!رماغالبآ،الجرادمرقهائاتأسرأبفيهاتولد،".!98

العربيةالحكا؟اتفيالجرادأذالما،حظمنو،لهاالمجاورةا)حلاد()أوالمناطق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الم!لميناسبراطورية-ووومزالإلورميالدينمؤسريخىمحمد4آ64

وعلى()3أ،*!حاأ4ع5اسماعيل)نسلللاسماعيليينوطنيآشعارأيعدالأصيلة

بهالمقصودإنماالدخانمنينطلقجرادفيالممثليوحنارؤيافيفالرمزهذا

الذينللنبيالعسكريونلأتباعاوهم(3*3*حح*!كالمنحطين)العربجيوش

-أوامرهعلىبناء-وانطلقوا،دينهمنالمنبعثةالهـوائحرحابفيخرجوا

الدمارلنعرفالتارينيكتبإلىالرجوعمنلابد.ولهدونهالعالمليفتحوا

حطواالذينالمدمرين!)السرسرئةالعربمنالحشودهذهألحقتهالذيوالخراب

محمدمنبتوجيه،ودقروهارؤياهيوحنافيهارأىالتيالأرضفيرحالهم

الهاويةمنخرجتالتيوالأوهامالأشباحفإن،ذلكمع،إنهبل.وخلفائه

مننسخةتجعلهمبخصائمخاصةاتسمواوقد،بالجرادعاماشبهاتحمل

.قادمسياقفيهذاوسنتناول.بهشمتهواالذيالشعب

عشبيضرألآله"وقيل:نقرأيوحنارؤيامنالرابعة()الآيةالفقرةوفي

اللهختملهمليسالذينفقطإلآالناس،ولاشجرأأخضرنبتولاأيالأرض

ضررآيلحقوابألاأمراتلقىقدالجرادهذاأنالرؤياتقولوعندما."جباههمعلى

مجردهناالجرادأنهذامعنىفإن،الرجالسوىيضرواوألاوالشجربالعشب

توجيهاهناكأنيعنيهذاأنكما،الأخضرإلآيأكللاالطبيعيفالجراد،رمز

تعنيإليهمالمعزؤةلأخرىاالصفاتأنكما.بالجرادلهمالمرموزلهؤلاءإلهيا

وجهإلىإشاراتفهناك،حاتإلماأوإشاراتمجردوليسمقصودونقومأنهم

نأنلاحظفنحنهذاومع.حديدمنودروعذهبيةوتيجانامرأةوشعربشري

المجاقلة،بالصفات(الحقيقية)أوالحرفيةالصفاتفيهاتختلطماكثيرأيوحنارؤيا

لهذهالحقيقيالمعنىمفتاحنمتلكإذنإننا.الواحدةالفقرةسياقفيحتى

نأمنهمطلوبهنابهالمرموزالجرادفإنهناالمذكورةالمبادئوفقعلى.الرموز

يمكظ.نرفهالذيالطبيعيالجراديلحقهالذيالدمارغيردمارأيلحهء30،99

بإخلاصالمحهيةالأثامرنفذواوالذين،الأوامرابهذها-أ!صودونهممننفهمأن
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بالملاحظةجديرةوصيةوحي3ح2أ4(")(فىيزيد)إلىبكرأبيوصيةنقرأعندما

غزاهماأولهيالشامو،3لأ3!أالشاملغزويزيدأي-خروجهعندبهاأوصاه

هذهأننشكنكادلا.العربيةالجزيرةشبهنطاقخارج3"س!ح*3+3العرب

لتكونلنا()أبقاهااللهحفظهاقدبكرأبوبهاقالالتي)الوصايا(التعليمات

بكرأبيؤصيةتضمنتلقديوحنا()!فلاالنمالنبوئيهذالتوضيحناوسيأت

وسيلاقيالحياةمنلهأقربألموتوأن،اللهحضرةفيأنهدائمأيتذكرأنلزيد

نأاللهسبيلفيالحربخاضإذافعليه،الفردوسفييأملوأنه،الحسابيوم

يدقروألآوالأطفالالنساءقتليتحاشىوأنالأدباريوالىوألاحسنابلاءيبلى

دابةيؤذيلآوأمثمرأشجرآيقطعلاوأ،3احأ45مهح53*حقلايحرقولانخيلا

.عهدكعندفكنعهدآأبرمتوإذا،لتأكلهتذبحهمافيكفيك،كح41اح

أنفسهموهبواأديرتهمفيمعتكفينالدينورجالالرهبانبعضوستلاقي

الناسمنآخرنوعاوستجدأديرتهمتدقرولاتقتلهملاوشأنهمدعهم،للعبادة

0!اللأ437ح343-رؤوسهمحلقواقد3س!دا!ه!!*لأمه!،!أ!3الشيطانلمعابدتابعين

أبوافإن،الجزيةدفعأوللإسلامالتحوللأإأمامهمليسفهؤلاء7ح11ح105"ا؟؟

(*أك؟:)".
رؤوسهملها

لمالتيالرومانيةالامبراطوريةأجزاءأننلاحظأنفيجبهذاوعلى

نأالتاريخلنايظهرالتيلأجزاءاتلكهي()الساراسينالعربجحافلتمسسها

يؤذواأن)الساراسين(العربعلىكانلقد.الحقةالربكنيسةمنتبقىمابها

جباههم.فوقاللهخاتمنلايحملهالذينالرجالفقط

ألآأمر()اي"وأعطي:قائلةيوحنارفلامنالخامسة()الآيةالفقرةوتستمر

لدغإذاعقربكعذابوعذابه،أشهرخمسةيتعذبواأنبل.يقتلهم!.2لى5

كيفسيظ!الكطماتهذهعلىالمقصودغيرجيبونالسيدتعليقإن.إنسانآ((

زيد.بنأسامهالصحيح()تةة

.تاه!ا!سلأ31)اأ؟أ"10لأ"110؟اح3،خشا،كأ.اسايافي"7،"0101(ئرءة.؟:)
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أعدائهمعلىضونيرالمسلمون"كان:جيبونيقول.إنجازهاتمقدالمهمةأذ

كان،الإسلامفيدخلوافإن،الأستسلامأو3اآ!س"4!ا!أ!الصداقةبينالاختيار

نفسهالعلمتحتينطلقواأنوعليهموروحيةدنيويةمزايامنللمسلمينمالهم

وفة!علىلاعتدالواالرحصقمباءأقررلقد.اعتنقوهالذيلإسلاماتهـوا

أنهواعداوبدا،مقهورأعدوأيسحقكانمانادرأإنهبل،)محمد(النبيمصالح

مواصلتهمإلآذنببرسالتهيؤمنوالمالذينلرعاياهيكونلاالجزيةدفععند

خمسةهيفيهاالجرادسلطانإلىالرؤياتشيرالتيالفترةإن."عباداتهملطقولس

آخربتعبير)أوالزمنحسابعفيالخاأسلوبهايوحنا()رؤياللنبوءةإن.أشهر

يعنيالغالبفيفاليوم.(الزمنحسابفيالخاصةشفرتهاأوالخاصةرموزها

وفقعلى-تعني-يوماثلاثينالشهركانإذا-أشهرفخمسةهذاوعلى.سنة

هي(الحرفي)بمعناهاأشهروالخمسة.عامأوخمسينمائة-الرؤياحساب

الجرادفيهايدقرمذةأقصىأنها)أيللجرادالطبيعيةللكارثةزمنيةمذةأقصى

مائةتعني)والتيالنبوءةفيالواردةأشهرالخمسةفإنهناومنالخضراء(النباتات

بهاقامالتيالرئيسيةوالغزواتالفتوحلفترةبالضبطتشيرعاما(وخمسين

محمدظهورمنبدءأ،امبراطوريتهملتكوين(السرسريةأو)الساراسينب!!علا

العربتارلخ"اقرأ:"ه،لال!س!*نيوتونالأسقفيقول.بغدادتأسيسإلى

وأهم.الجريئةأعمالهمأكبرأنوستجد(السرسريةأو33ا"3حح8!كالساراسين)

مائةتعنيوالتييوحنانبوءةبتعبيرأشهرالخمسةفترةفيتمتقدفتوحاتهم

نشرفيبدأ)المقصودالهاويةمحمدفتحاكاكلندما2سنةبينفيما،عامأوخمسين

والمقارنة"السلاممدينةوأسماهابغدادالمنصوربنىعندما2ء7وسنة(الإسلام

السياقفيسنوردها()التركالعقاربفعلهبما()العربالجرادفعلهمابين

التالي:

يجدونهولاتالموالناسرسيطلبالأيامتلكوفي:كاا)رقم()الآيةالفقرةتقول

)رقلاالنبوءةهذهإدنما."..منهمالموتثجهربيموتواأنغبون-ث
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عانتهاالتي-أملبلا-المعاناةعنمرعبأتعبيرأتمثل!اعادةيوحنا(أ،.2"ه

ي3".احأكلأح43أ؟-الشرقيةالمسيحيةالمملكةأو()البيزنطيةالشرقيةالمسيحيةولةل!لا

مارسواالذين(،4أح32*3*حح*"3ثه3،!س23)العربالحكامممارساتظلفياأ!لا140أ\؟

أنننكرولا.قانونمنولشدونوانتحقيروالإهانةلاضطهادواالعنفم!ـه

الرجالشإنيبدوفكماهذاومع،النبوءةإليهتشيرقدماهوأنفادكرناهما

بآلافهدفهمتحقيق-بسهولة-أمكنهمالمعاناةمنهربأالموتفيالراغبين

هناالمقصودينهمليسوا(332)5"ححمةالعربأننفترضأنوممكننا،الوسائل

للفخارتحقيقأ)النصالشهادةفيرغبةالمعركةفيالموتيطلبونأنهمطالما

إشارةتستحقالقرآنمنالتاليةوالآية.(الميتةلهذهيأخدونهثوابفيوطمعا

بم!...تفقؤةأنقئليمنائفؤتتفنؤدطكنئئمؤنقذ!:السياقهذافيخاصة

لمالذينمحمدأتباعمنعددأ"أن33)!سشاوللاحظوقد(143:عصسان)آل

شرفازوليحوأخرىفرصةلهمتحينأنراغبينكانوابدرغزوةيحضروا

فمعنيهذاوعلى.المساء"ذاكفيبدرفياستشهدواالذينحازهاكماالشهادة

جحافلأعطىأنهلابداللهأنتكونقديوحنا(نبوءة)فيالمستخدمةاللغة

أخرىبعبارة)أوالغزوعلىتعينهمقويةوروابطواتحادتآلفروحالمسلمين

وجعلهم،المعاركفيمنتصرينيخرجونيجعلهممما(متينبحبلتمسكوا

إليه.يصلونلاقدغالمطلبوهي،المعاركفيالشهادةيطلبون

شبهالجراد"ويشكل:نقرأ7رقمالآيةالفقرةففي،يوحنارؤياوتستمر

كوجوهووجوههاالذهبشبهكأكاليلرؤوسهاوعلىللحربمقيأةخيل

*61-الطبيعةعلماءرأيفيهيالعربيةالجزيرةشبه"إن:جيبونيقول."افاس

وكان.للخيللأصلياالموطنهي(والحيوانالنباتعلماء)المقصوددا2الةأ؟أنج

يكونالمحاربفالشاب":أيضاولقول."الإعجابمحطدوماالمحربالن!رسان

الئميئة-بهذه-دائماويكون،أميره)شعار(علمفوقهيخفقح!مانهقفوا!اد

هذاوعلى."والسيفوالر!حالقوساستخدامعلىيتدربالميدانفي!ه

والكلمة،()؟!سأ!أح10":)1/ع)؟أشأ"م5؟ا،"105"ا؟51:)النصالت.صهذاسرمعيتفق!ا
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فيتتكونكانت3!33حح83العربقوةأن(والإبهامالغموضتعنيع.202

.تجارىلاسرعةيعةصخيولاعربيةيركبونالفرسانمنكبيرعددمنالأساس

ووجوههاالذهبشبهكأكليلرؤوسها"وعلىأيضأيوحنارؤياوفي

اا!عوآإذأتباعهدم!!مبهأومحىماعلىينطلقوهذا"()الرجالالناسكوجوه

حكا!0.37أ8(مه2*س!"أ*!*دد36!"3!-!كا(بخإالملائكةلباسلأنئهااسمائمابلبس

دائمأكانت(الرأسغطاء)أوفالعمائمهذاوعلىح*ال5!سأ4أ!ك14!سش*ألآهاح!ول!3

محل(،ادكه*ح"3العمامة)أوهذاالرأسغطاءوكان،خاصةالعربئميزلباسا

هذا(العمامات)أوالرأسلباستعتبرلأخرىاالشعوبوكانت،دومافخرهم

نألاحظناوإذا.!اك!4!!ك533هال!أ(ألللنبالهشعارا)أولابسهتمئزعلىدالآ

)فيالرمزفهمعلىيساعدناهذافإن،رجالوجوه(النبوءة)فيللجراد

وهذا،بشرالمقصودوانما(المعروفة)الحشرةجرادمجردليستفالمسألة،(النبوءة

الرمز.معنىهو

فياللجرادلها:"وكانلتقولالثامنة()الفقرةالآيةفييوحنارؤياوتستمر

بشهادةالعربوكانالأسود"كأسنانأسنانهاوكانت،النساءكشعرشعرالرؤيا(

لث!53ح44ةح3:)النمسشواربهملأحرىبا،أولحاهم)7(يعفونلأ"أ)"بليني

مضئفوراأومنسابالشعرايتركونكانوابينماكا!3!30345*(أ،ح3دايم5(!احآة03

كأسنانالأسنان"إن:النبوءةقولأما.النساءلشعربالنسبةهوالحالكما

إلىتشير"الحديدية"والدروع،الحربوآلاتلأسلحةاإلىفإشارة"لأسودا

"وصوت:النبوءةقولأما،غزواتهمفيالعربيستخدمهاكانالتيالدروع

يشيرمؤثرأتعبيرأإلأفليس"قتالإلىتجريكثيرةخيلمركباتكصوتأجنحتها

لها.والاستعداداتجوالمعاركإلى

حماتولهاالعقاربكأذنابأذناب:"ولهاالعاشرة()الفقرةالآيةوفي

القديمالعهدفيلهذاتفسيرعننبحثأنفلابد".أذنابهافي()وخدزات

.()المترجمالصحاحالستفي-يثالحطهذانصنجدلم(:؟ة)
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عنالاتيةالكلماتفمن.وملحقاتها(الخمسةموسىأسفارأووملحقاتها)التوراة

إلىيشير)ذيلها(الدابةذنبأنيظهر()5و14الفقرة/ء)الإصحاحأشعياءسفز

الرأساسرائيلمنالرب"فيقطع:السفريقول.الخرافاتأوالفاسدةالعقائد

للنخاىالإنجليزى)المقابل.واحد"يومفيوالأسلوالنخلوالذنب-!.203

الترجمةنصأثبتناكاولكننا3!*ح4!3كما4هوالانجليزيةالطبعةفيكماوالأسل

نأفوردايوحنارؤيانصوششمر(العربالمسيحيونيتداولهاالتيالعربية

يشيرإذنالرمز"الذنبهوبالكذبيعلمالذيوالنبيالرآسهووالمعتبر"الشيخ

المميتةالستامةالأخطاءبنشرحاقتالتيالروحيةالجروحإلىصارخنحوعلى

نأنجدإذ.التاريخصفحاتفينجدهمماأوضحبرهانهناكوليس،والهرطقات

عقائدهم،سمومينشرونوراحواكالعقاربانتشرواقدمحمدأتباعأوالمسلمين

.بالخداعأوبالحيلة،جديدةعقيدةفرضفيانهزمواأمانتصرواسواءونجحوا

)بالمعنىالجرادطاعونأنواضحبشكلنتعقميوحنانبوءةفيالرمزوبهذا

لدينالناجحةالدعوةأيضايعنيوإنما،الحربدمارمجرديعميلا(المجازي

الروحيةالناحيةمنوأذىضرراتلحقالزائفة()الإسلاميةالعقائدفهذه،زائف

النحووعلى.الحقيقيةالعقارب()وختمازاتخماةتلحقهالذيالضررئساوي

أحمرعظيمتتين"هوذا(3.4الفقرتان،12)الإصحاحالرؤياسفرفينجدنفسه

نجومثلثيجرضذنبه،تيجانسبعةرؤوسهوعلىقرونوعشرةرؤوسسبعةله

للمسيحيةالمعاديةالقوىأنهوهذاوتفسير"...ضالأعلىفطرحهاالسماء

رجالعقولفيوخرافاتهابدعهابأكثرتقذفبأنالهائلالغولهذامنمآذونة

المسيحية.عنالكاملةالردةمناقترابهمإلىيؤديمماالحقالدين

الهاوية(واللامالميمبفتح/)ضلكملاك"ولها:نقرأ،11()الآيةالفقرةوفي

-اه"!أبوليوناسمباليونانيةوله44!كا!"هأبدونبالعبرانيةاسمهعليهاضلكا

رسالةلهالي!سعلماعيغازهوالجرادولأن.)المدقر(يعنيالاسمينوكط/"ا((؟اة

فييزاونح!أنلابد،الرائفالدينملكأوزائفدينإلىالداعيفإن(دينية
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الروحيةوالسلطة،الزمنيةالسلطةبينآخربتعبيرأووالدنياالدينبينشخصه

ممايكؤنونأنهمعلىإليهمالنظرمنلابدكانفقد،وخلفاؤهمحمدمافعلهوهذا

رؤيالغةفيء"أ*الملكلأن،الجرادملك)المدفر(بأبادونالرؤياإليهرمزت

الجراد-عيموز.مملكةومالكةسلالةوإنما،واحدشخصمجرديعنيلايوحنا

نأ)المقصودنفسهمحمدهوكان،بئرالهاويةمن-مرةلأول-انبثقواعندما

نفسه،محمدبوش-تفسيروفقعلى-هويوحنارؤبافيوردالذيالجرادزعيم

يوحنارؤياحذدتهاالتيالمعاناةفترةخلاللكن(!)(السلاموأزكىالصلأعليه

الذينمحمدخلفاءالمدقرينبالحكامالحالبطبيعةالمقصودكان-.!!ب!ي!!

نأالخلفاءظلفيالإسلامميلنفترضأنلناكانإذافإنناهذاوعلى.حكموا

الرمزيالتشخيصهذايكونوأن(ء6ح"ح33ه"أم،ح4م!ثئخصآأومج!متدأيكون

(تر:؟-)فرباأو!63440،\لأبذوناوهولاأملاءمةلاكثرابالمسقىمحذد)

دينهأومحمدادعاءأصلإلىيشيريوحنانبوءةمنالجزءهذاأنوكما

إلىلأوائلاالدعاةوإلى،وتطورها3!2*3ح*3العربفتوحبدايةوإلى،الذعى

وهيالتركيةالقوىظهوربدايةإلىيشيرالنبوءةمنالمتبقىالجزءفإن،الإسلام

ذلك.بعدالإسلامدعمتالتيالأساسيةالقوى

نفخ)أيق!بثم":قائلة()رفلاهيوحنانبوءةمنا3()الآيةالفقرةوتستمر

الذهبمذبحقرونأربعةمنواحدأصوتأفسمعستالسادسالملاك(البوقفي

الملائكةالأربعةفكالبوقمعهالذيالسادسللملاكقائلا،للهاأمام)الموجود(

عبارةالانجليزيالنمس)في"الفراتالعظيمالنهرفيالمقيدين(الأربعةالملائكة)أو

وأالفراتنهرعندأي3*44ع3!،!هلأكا53*ة4"حة"ةحة!4لا!ه:تقولشارحة

.()المترجممنإضافةالقوسينبينما(:؟:)

لقب!صنىه!!د"اللهرسولسدتولىمنفإنهذاومع،الفاغأوالغازييقصدربما(ةتر:تةة)

إلخ....السلطانأو..الأميرأرالمسلمينأوالمؤمنينأميرأو،اللهرسولخليفةأوخليغة

.(جمكس1)
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نوتجهالذيالعالمربعومن،الأحداثمجرياتمن.*ة(فيهوليسمنهبالقرب

منليس،الفرسانجحافلمنالمهولةالأعدادهذهعنلنبحثأنظارناإليه

بأنهموصفواالذينالأربعةفالملائكة.يوحنانبوءةإليهترميمانخطىءأنالممكن

نفسه(النهر"*في)ولبسالفراتنهرحولالتيبالمناطق()مقيدونمربوطون

إمبراطوريةاقتسمواالذين(الحاكمةأسراتهم)أوالمعاصرونلأربعةاالسلاطينهم

لأ23!أوالشاموقرمانفارس:عشرالحاديالقرننهايةنحوفيالسلاجقةالأنراك

مختلفة-أسباب-نتيجةالسلطناتهذه.(الحاليةتركيا)في*أ65136والروم

عليهنطلقأنيمكنماوراءغزواتهامذعنطويلةفترةطوالمعاقةكانت

نحوفيلكن(!ساد،43*(ح*"3ح!أه*3الفراتيةالمناطق)أوالفراتمناطقجغرافيا

يوحنا(رؤياتعبيروفق)علىالأربعةالملائكةإطلاقتمعشرالثالثالقرننهاية

العثمانيونالأتراكوهموقتئذالقائمينممثليهمأشخاعىفيالفراتنهرعلى

الرومانيةالامبراطوريةلسقوطأزخالذيوالمؤرخ.معأاتحدواالذينوالسلاجقة

)آوالنبوئيالتاريخمنالجزءهذاعلىانجليزيمعققلأقيعونايكونأنلابد

كانواالذينالفرسانمنالهائلالعددعلىشهادتهيليوفيما4ء.اح(ا6ح،أحالنبوي

مدعاةوفرسانهمالأتراكخيولعددكان"لقد:التركيالفرسانسلاحيشكلون

الآلافأننذكرالعددهذا"وفي.بالملايينيعدونكانواإذللفخر.ع.205.

طوروسمنميلستمائةقاطعةانتشرتالأنراكخيولمنتحصىلاالتيالمؤلفة

."!م32!سا05+لا(ه؟:)رومأرضإلى"3؟+ايا

فيالخيلرأيتما"وهكذا:قائلة(17)الآيةالفقرةفييوحنانبوءةوتستمر

وسبقأزرقياقوت)مننجونيةوأسماناريةدروعلهم؟عليهاوالجالسينالرؤيا

النبوئيةالخصائص."هذه.وكبريتية(المترجم/الكلمةهذهعلىالشارحالتعليق

المؤرخصنبهاوصفالتيالأوصافمعتامأاتفاقأتتفقالفراتيينللمحاربين

،الفرسانمنخاصةالميدانإلىجرارةجيوشأجلبصالقد.الأتراذ

المترجم(زحالياتركياشرقفي(ة؟ت)
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نأعادتهممنكانللأممالواسعالسياسيالمسرحعلىظهورهمبدايةومنذ

لهاالمرموزالالوانوهي،لأصفروالأزرقواالقرمزي:ألوانبثلاثةأنفسهميميزوا

رايكوتكتابوسيكون.والكبريت،الأزرقوالياقوت،بالناريوحنارؤيافي

والمنشصض(العثمانيةللإمبراطوريةلحاليأ)الوضع:عنوانيحملالذيلأ*ح3،دا

هذهمتابعةيريدالذيللقارئوكافيمرضيا،عشرالسابعالقرننهايةحواليفي

المسألة.

أفواههاومنالأسودكرؤوسالخيلورؤوس..":يوحنارؤياوتستمر

العهدفيموضعأيفيلانلقاهرمزهنالدينا."وكبريتودخانناريخرج

فالخيول،الرسلأعمالمنبهاألحقوماالأناجيلفيموضعأيفيولاالقديم

هذهمنفيهلك،وكبريتأودخانأنارآأفواههامنتخرجالرؤيافيالواردةالرمزية

336!س3وفابرونيوتنح!لأ4حميدويتفق.الرؤياتعبيرحدعلىالناسثلثالثلاتة

بأنالقائلالافتراضعلىليوحناالرؤيالسفرالبارزينالمفسرينمنوغيرهم

إنما،الخيولأفواهمنوالخارجةوكبريتدخانمنيصاحبهاومابالنارالمقصود

القولسبقكمابوشفيهم)أدخلالترككانلقد.المدافعقصفبهاالمقصود

الباروداستخدموامنأوائلبينمن(المترجمروم/أرضفيوالاكراد،الإيرانيين

)العثماني(الثانيمحمداستخدموقد.حروبهمفي(أوربياختراع)وهو

ضدحروبهفي-المعاصرةالحروبفيفتكاالأسلحةأكثرتعدالتي-المدافع

فهيهذهالثقيلةلمدافعهمدينأنهويقال،قا!*ص!3ى+"أا.اتالبيزنطيةالامبراطورية

)المقصودفالنبيهذاوعلى.القسطنطينيةعلىاستيلائهفيالسبب!.206

ضدالفاتحأوالثانيمحمدمعركة)المقصودالمعركةبميدانتنبأقديوحنا(

ناالنيركانتفبينما،معأوالفرسانالمدفعيةتكا!تلقد.(القسطنطينية

التع،هيوحدهاالخيولورؤوس،المدافعمنتنطلقالكثيفةالدخانوسحب

حصحوبالهباوكأنلرائيهافبدتالكبريتيالضبابهذافيمربكب!كلمم!تت
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الخارجيالشكلتوضحالمدهشةالصورةهذهولأن.أفواههامنيخرجبحالدخان

عين"فيتوضيحيأتعبيرأيوظفيوحنا()المقصودالنبيوجدنا،الأمرحقيقةلا

قد.يبدو""كماأوظاهر"هو"كمايعنيتعبيروهو"يرىمنعين"فيأو"الرائي

درس"لقد:جيبونليقو.التفسيرهذاالتاريضىيؤكفمدىأيإلىالآننرى

36،أألمةصأاللالينفاتطث!تكاخاصةبعناية(المترجم/الفاتحمحمد)أيالثانيحمد

ويقول"العالمفيظهورهاسبقمدفعيةكلمدفعيتهوفاقت،والهائلةالحديثة

والمذينةالمعسكرالدخانفغمر.جانبكلمنالعثمانيةالمدافع"أزعدت:أيضا

النهائيالتسليمبعدلآإالدخانهذاينقشعولم،والترككاحح2+3والبيزنطيين

مدفعيةكانت"لقد:أيضاويقول."تماماتدميرهابعدأوالرومانيةللإمبراطورية

لأزمنة،اتاريخفيوملموسآمهمأأمرأ(الفاتحأوالثانيمحمد)المقصودمحمد

يتطلبكانالتيالضخامالمدافعهذهوكانت.فريدأمكانأالتارلخفيواحتلت

يحيطرجلوألفيالثيرانمنزوجاسبعين-يقالكما-منهاالواحدسحب

المدافعهذهجهتوو،نفسهابالضخامةيكونانماغالبأمدفعانمنهابالواحد

اكخ،أ!3أ؟شاالمدفعيةسرايامنسرتةعشرأربعة()القسطنطينيةالمدينةأسوارإلى

غيربشكلقيلوقد،المتاحةالمواضعفيواحدوقتفيالمدينةتدكراحت

!*113صغيرأمدفعأأوبندقيةوثلانونمائةالمدافعهذهأحدفوقكانأنهواضح

."طلقةوثلاتينمائةواحدوقتفيتطلهت

فيهوسلطانهافإن":15رقم()الآيةالفقرةفييوحنارؤياوتستمر

)أيتضروبهارؤووسولهاالحتاتشبهأذنابهالأنأذنابهاوفيأفواهها!.2لى7

الرمزفيالصورةلكن.الحيوانلذيلالرمزيةالد!ةذكرناأنسبق.بهاإ"تحضر

والذي()ال!مئرسرتةللعربيرمزالذيالجرادصورةعنماشيئأمختلفةالحالي

،العقاربكذيول()حماتذيول-يوحنارؤيافيور!هـاحد!صلى-لنى

إلى-النبوءةفي-تحولتقدالخيولذيولأننجدهنا.واحدآالنحوىكانوان
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!قدأنالباكرتارلخهممنذالتركعادةمنكانأنهيخفىولا،أفاعيرؤوس

الذيليجعلمماحربلشنيستعدعندماحصانهذيلآخرفيعقدةمنهمالواحد

المميرومن.للانتباهمثيراكانللذيلالفريدالنظرهذاأنولابد.لأفعىباشبيها

أحدأأنمرارأفيذكرالأمرهذايسترعيهالمؤرخأنمؤداهااكحأالحقيقةتلكأيفما

بفعلهمالأتراكأكدهاكما،المسيحيالمقدسالكتابنبوءاتصحةيؤكدلمسا

أولأرسلانألبعنئقال،(الحربشنعندخيولهمذيولأطراف)عقدهذا

الشرقيةالرومانيةالامبراطوريةهنا)المقصودالرومانيةالامبراطوريةغزاتركيغاز

كان،فزمإذاأنهوأعلنحصانهذيلعقد"بيديه:(المترجمبالبيزنطية/المعروفة

بانتشاريتنبأيوحناأنهوهناالمستخدمالغموضمجال."قبرههوهزيمتهموضع

الفتوحاتهذهحققتالتيالعسكريةبالقوة(الزائفةالديانة)أوالزائفلادعاءا

غزاةمجردالتركيكنولم.يوحنانبوءةمعيتفقالحدثهذاإن.المذهلة

-كانوالقد.قبلهمالأذىألحقواالذين33333*س!حالعربكانكماتماماعلمانيين

الزائف.الدينعليهمأملاهالذيالوحشيالتعصتببكلمشبغين-التركأيمما

المترجم(/العقدي)الدينياللاهوتيالنظامنفساممانعنينشرونراحوالقد

عمايقللاأذئبعقائدهمآذوالقد.العربأسلافهمقبلهممننشرهالذيما

الأناجيل.علىالقرآننصرواحقواوحيثما،غزواتهمبسببأذىمنألحقوه

وفاة"وبعد:أيضاويقول"الإسلامدينكلئهاالأمة"اعتنقت:نجيبويقول

جنسقبضةفيفجأةأخلافهوقععاماعشربخمسة!35أا(8)باسيل!.208

فيحديصاالداخلينوتعصبالحيثيينشجاعةبينمزجمعروفغيربربري

."لإسلاما

العربيالنبيظهورأنعلى-مخطئيننكنلمإذا-الكافيةالأدلةسقنالقد

كأ5هذاعن"طخضوماهرا!تناو(دينه)المقصوداذعائهوقيامالعالمهذافي

منيكونلنحقيقة.يوحنا()رؤياالمقدسالسفرهذابهتنبأهذاكل.نتائج
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ضوءأا!هيةوالعنايةالتارفيعليهألقيالنبوءةمنجزءأيتخصصأنالسهل

السابقة.الصفحاتفيتناولناهالذيالجزءهذامنأكثر،أوضحليجعلهأقوى

فييوحنارسمها)التيا!صرلهذهالمدهشةللدقةتماماالمفسترونئهتلقد

"إن7وله"حزوخالذكتورليقو.التاريخيةالتفاصيلمعالتامولانطباقها(نبوءته

فيكافيةالرؤياسفرمنالتاسعالاصحاحفيبهاالتنبؤجرىالتيالحقائقهذه

بصفحاتأقارنهاعندماإنني.()المقدسبا!كلاهذاقداسةلإلباتذاتهاحد

يوحنا،زمنوجودلهميكنلمالذين5*!حح!3فالعرب.دهشةامتلئالتاريخ

مناسبةبلغةيصفهميوحناهوها،أبدأمعروفينغيروقتهاكانواالذينوالأنراك

."ومحذدةتماما

وإذا،كافغيروسلطانهوتقدمهالإسلامظهوربشأنيذكرماكانوإذا

لشرحاقتباسهأيجريماعادةالتي(الدنيوية)المقصودالبشريةالأسبابكانت

وإذا،كافيةغيرلناتبدولازالت()المحمديالإسلاميللإذعاءالمذهلالنجاح

حللامعضلةتبدوالمسيحيةالكنيسةواجهتالإطلاقعلىثورةأعظمكانت

الحلنجدوبذا.ومشيئفاللهإرادةإلىمباشرةهذانعزوأنفينترددققي،لها

بالتدخلالاعترافمنللهربتواقيننحنلماذاالأسرار؟هذهكليفسرالذي

لنبوءتيئتفسيرناصحإن؟الهرطقاترأسهيالتيالهرطقةهذهقيامفيالإلهي

النبوءةبصحةتشهدحقيقةهوكما()الإسلامالمحمديالخداعفإنويوحنادانيال

والآن()المسيحيالمقدسالكتابمحتوىكلبحقيقةيشهدأيضافإنههكلس!ء"ج..،9ء

حقاهيبينمابشريةأسبابذاتكونهاتعدولاالعمليةأنعلىنصرأنفمعنى

من()العالمالكونحكمنزعناقدنكونحقيقةبهذافإننا،النبوءةفيواردة

اللهيجعللأنه،المؤكدةالنبوءةكلماتتكذيبإلىيدفعالمبدأوهذا.اللهأيدي

المبدأهذا.ضابطهاهووليسعليهاسيطرةلهليس،بأحداثمصنتئمجرد

الإمبراطورياتبمصيردانيالتنبأعندما.التمحجصمنقدليأقيأماميصمدلا
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لإسمبا)5(وأسماهلأحلام3كورشعنأشعياءتحدثعندماأوالكبيرةلأربعا

-هذابعد-يمكنناهل،()اللهشىءبكلللمحيطهدفاسيحققإنساناباعتباره

مناهمهية؟المشيئةعنبعيدأتمتبهاالتنبؤجرىالتيالأحداثأدقنقولأن

مسيحي)تعبير!2!س-01.43ح"أ"أ11"مستقبترسيمنعترفأنلأصوبواالألسهل

يظهرأنبمقتضاهاللهقضى(المترجم/وقوعهقبلبأمرقضىسبحانهاللهأنيعني

المستمرودوامه،المرعبةبهيمنتهأفته(هنا)المقصودباقيألايزالالذيمحعد

يعنيلاوهذا.مؤكدةلنبوءاتمجالأنهكما،البشرأمورفيالقدريوتأثيره

،الأعماللهذهالأخلاقيةالطبيعةبالمرةولاينفيعملهعنالإنسانمسئوليةعدم

اقترفتعماالإنسانحساباستبعادلايعنيسيكونبماال!تابقلأ(أح!اللهفعلم

)المسيحي(المقدسوالكتاب.والعقابالثوابفكرةمنيضعفولا.يداه

منمزيد-إلىيحتاجلنالمفكرالقارئلكن،هذاتؤكدالتيلأمثلةبازاخر

الواضح.الأمرهذالتبتنالتأكيدات
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ببعضللتعريفالمترجمأضافهاحواش.

نقلأ.النصفىالواردةوالمصطلحاتالشخصيات

مصادرأصيلةعلى

مقالمترجمجمعهاالنصعلىشارحةتعليقات.

لتوضبح(مسيحيوقألفه)معظمهاالمصادر

كماالاعلاموسيربعض،المصطلحاتبعض

المترجمبالنصوردت
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!نلتجبالسلسلتيسينالوا!حالجزءأ!لقلىيمفاسم:المجوفةسورية(1)

قسمهفيلأردنونهرا،الشماليقسمهفيالعاصينهرويجري،والشرقيةالغربية

وكانت،الميتالبحرفيلأردناويصب،المتوسطالبحرفيالعاصيويصب،الجنوبي

.البقاعبسهليعرفمااليوموتشكلبعلمجكحاضرتهارومانيةإيالةالمنطقةهذه

الباحثعننقلابوشوالسيد،عتوديلهنريالساميةالحضاراتمعجم)عن

وتقسيمالاسكندرموتبعد(البطالمة)أوللبطالسةقابعةكانتإنها-:يقولرولين.م

.(إمبراطورشه

الصخرةجوارإلىكانالأقصىالمسجدأنالمسلمينلدىالمعروفمن(2)

بفضائلالأخصتا!اتحاف:هوشهيرتراثيكتابفيهذاتفاصيلونجد،فوقهالا

بشمسالمعروفعباسبنأحمدشهاببنمحمداللهعبدلأبي"الأفصىالمسجد

اقتباسيليوفيما،محمدرمضانأحمد.دحققههـ(880-813)السيوطيالدين

الأبصارمسالك()ملحقضميمةمنالمهمالكتابهذامنالثانيالتمسممنطويل

.(العمرياللهفضللابن

الأفصىالمسجدعمارةناربخ

حالالقبلتينوأولالبناءفيالحرمالبيتوثاني،الأولياءومتعهد،الأنبياءمعهد

.لابتداءا

عهدمنذالمسلمينحوزةفيدخلتقدالمقدسوبيتفلسطينأنالمعروفمن

نزلولما،فلسطينعإلىالعابنعمروالخطاببنعمرأنفذفقد،الراشدينالخلفاء

بيسانبلادفتحأنبعدالجراحبنعامرعبيدةأبوفقدم،عليهامتنعالمقدسبيت

صالحمامثلعلىوالصلحالأمانعبيدةأبيمنالمقدسبيتأهلفطلب،ونابلس

طلبكما.نظراؤهمفيهدخلفيماوالدخولوالخراجالجزيةأداءمن،الشاممدنأهل

فكتب،نفسهعمرالمؤمنينأميرمعهمللعقدالمتولييكونأنالمقدسبيتأهل

دمشق.قربالجابيةونزلعمرإلىبذلكعبيدةأبو

وأتي)موريا(بالمعروف،الشرقيالجبلعلىنزلالمقدسبيتعمرقدمولما

سنعطيإننا:لهوقالبالترحيبإليه3ه!41.0"أول4ونيوس)سفربطريقهارسول

والجزية،ح!امنهميقبلأنسألهكما،دونكملأحدنع!نكنمالملمجحضورك
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ذلك،إلىعمرفأجابهم؟وكنائسهموأموالهمدمائهمعلىالأمانيعطيهمأنو

أميرعمراللهعبدأعطىماهذا،العمريةالعهدةباسمعرفالذي،الأمانوأعطاهم

وصلبانهمولكنائسهموأموالهملأنفسهمأماناأعطاهم،لأمانامناللياءأهلالمؤمنين

منها،ينقصولا،تهدمولا،كنائسهميسكنلاأنه،ملتهاوسائروبرئيهاوسقيمها

أحديصارولا،دينهمعلىيكرهونولا،م!اا!5منشيءمنولا،خيرهاولامن

كما،الجزيةيعطواأنايلياءأهلوعلى.اليهودمنأحدبايلياءيسكنولا،منهم

فهومنهمخرجفمن،واللصوصالروممنهايخرجواأنوعليهم،المدائنأهليعطي

أهلعلىماوعليه،آمنفهومنهمأقامومن.مأمنهميبلغواحتىومالهنفسهعلىآمن

ويخلىالروممعوماله،بنفسهيسيرأنايلياءأهلمنأحبومن.الجزيةمنايلياء

أهلمنبهاكانمن،مأمنهميبلغواحتىأنفسهمعلىآمنونفإنهم،وصلبانهمبيعهم

معسارشاءومن،الجزيةمنايلياءأهلعلىمامثلوعليهقعدمنهمشاءفمنالأرض

وعلى.حصادهميحصدحتىشيءمنهميؤخذلاأهلهإلىرجعشاءومن،الروم

الذيأعطواإذاالمؤمنينوذمةالخلفاءوذمة،رسولهوذمةاللهعهدالكتابهذامافي

الجزية.منعنيهم

هـ)5سنةوحضركتبذلكعلىشهد

أبيلمجنمعاوية،عوفبنالرحمنعبد،العاصبنعمرو،الوليدبنخالد

قد:()سفرونيوسللبطريركقالالخطاببنعمرأنثم،الخطاببنعمر،سفيان

أنا:البطريكلهفقالمسجدأفيهأبنيموضغافأعطني،الذمامحقعليكليوجب

الصخرةوهي،بنائهعنالرومملوكعجزمسجدأفيهيبنيموضعأأميرالمؤمنينأعطي

عليها.يعقوباللهكبمالتي

قسطنطينالإمبراطورأمهيلانةوبنت،المسيحيةاعتنقوالما،الروموكان

حالهاعلىفتركوهاخرابوحولهاالصخرةموضعكان،المقدسبيتفيالكنائس

الرومأننرىوهكذا.عظيمةمزبلةفوقهاصارحتى،الترابالصخرةعلىورموابل

كنيسة.عليهايبنواولمالصخرةيعظموالم

بينأخذ،مسجدأعليهيقيمموضعاالبطريكونيوسسفرمنعمرطلبفما

واديفيبهورمى،ترابافملأهنوبهبطرفعمرفأخذ،المزبلةعلىأوقفهوعمر
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،حجرهفيالترابحملمنأحديتأخرلم،عمرفعلهماالمسلموننظرشلما،جينم

،ونظفوهالموضعنقواحتى،والأجانينالزنابيلوفي،والاتراسالثيابوفي

.الصخرةفاستبانت

بيتافتتحعندماالخطاببنعمرأن:فيقولالسابقةالقصةالبكريوبروي

موضحأتعرفاسحقأبايا:قائلاتهفث،الأحبأركعبمعهكان،صلحأألمقدس

وهيتجدهافإنك،احفرثم،جهنموادييليالذيالحائطمنأذرع:قال؟الصخرة

لهم.فظهرت،فحفروا.مزبلةيومئذ

النهايةفييتفقانأنهمالاإالسابقتينالقصتينسردفيالاختلافأمريكنومهما

المقدسةالصخرةبجواربالترابمليئةكانتالتيالمنطقةفيمسجدأبنىعمرأنعلى

الإسراءليلةالعلاالسمواتإلىبهعرجعندماعليهاصعدقد"!قهالرسولأنقيلالتي

لمعرابئ.وا

تجعلأنترىأين،قائلاكعبسألعمرأن:فيقولقصفالبكريويكمل

فقال،محمدوقبلةموسىقبلة،القبلتينفتجمعالصخرةخلف:فقال،المسجد

اسحق.أبايااليهوديةتنسلم.عمر

فقال:فيقولللصخرةبالنسبةالمسجدموضععنالبطريقابنكذلكويحدثنا

وتصيرالمسجدنبنيلابل،عمرفقال،القبلةفيالصخرةونصيرالمسجدنبنيقوم

وأمرالمسجدآخرفيالصخرةوصير،المسجدعمرفبنى،المسجدآخرشيالصخرة

عندماذلكطوكا،مراتثلاثالمطرعليهتسقطحتىالمسجديقربوالاأنالمسلمين

.للصلاةبلالأذن

بنعمرهوالخليفةالإسلامفيالأقصىالمسجدبنىمنأولأنلناشينمر!رر!ا

عمرأن!لىالمؤر!ينجمهوراتفقوقد.المقدسةالصخرةبجواراهـ،5سنةالخطاب

القدسيالحرممنالجنوبيالجزءفيوصغيرامتواض!مسجداأقامقدالخطابابن

نأقبلالبراقبهربطقدعليهاللهصلواتالرسولإنيقالالذيالمكانمنبالقرب

نحخصصواقدالمسلمينمؤرخيمنكبيرأعددأأنوبرغم.العلاالسمواتإلىبهيعرف!

الحجةوابن،المقدسيمثاررخاصةبصفةالأقصىوالمسجدالمقدسبيتعنا+تابةشي

هلالبىإبراهيمبنوأحمد،عساكربنوالحافظ،العليميالدينوعجير،الحمويما
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كانكيفلنايذكرلممنهمأحدأإلاأن،كثيرينوغيرهمسرورالمقدسيبنتميمابن

النصارىمؤرخيأنعنفضلااهـهذا5سنةالخطاببنعمرأقامهالذيالمسجدبخاء

السوريوميخائيل(*أ55.كاا)ونصيبس(اص!أكة)والياس("ا؟كا!43*!5)ثيوفييسمثل

بجوارالمقدسببيتمهجورمكانفيللعبادةمسجذاأقام.!قعمرأنكذلكترروا

منعيانشاهدعلىعثرفإنهالحظلحسز!ونكق.الشريفبالحرمالقيامةكنيسة

بيتإلىالحجإلىذهبالذي،(!3ح4"الاأركلفهوالميلاديالسابعالقرنمؤرخي

التالية:العبارةفيووصفهالمسجدورأى07ءمسنةالماقدس

منوبالقرب،عظيمةكنيسةقبلهمنيشغلهكانالذيالجديدالمكانذلك"في

مبنىوهوللعبادةالشكلمربعمبنىعلىالعربالآنيتردد،الشرقيةجهتهمنالحائط

نأويقال.الخرائبمخلفاتفوقموضوعةضخمةخشبيةعروقمنأنشأوهمتواضع

.واحد،وقتفيالمصلينمنآلافلثلالةيتسعالمسجدهذا

عصرفيكانالأقصىللمسجدأقيممبنىأولأنالقولنستطيعوهكذا

.الخطاببنعمر

الكتابقاموسمنناصرنبوخذأونصرنبوخذعنوردماهناننقل(3)

أيامعلىعانيالرؤباصاحبدانياللأنمطولانصاأوردناوقد.المقدس

نصر:نبوخذ

وهوالحدود"حامي"نبو:معناهبابلياسم:نضرنبوخذ،ناضرنبوخذ

البابليةالإمبراطوريةوحكمبابلمدينةعرشعلئالجلوسفيوخليفتهنبوبلاسرابمت

ء25سنةالجديدةالبابليةالدولةأسسقدأبوهوكان.وسوريةالنهرينبينمافي

سقطةسنةعشرةثلالةوبعد.الاشوريةالإمبراطورلةحكمبذلكمنهئا..مق

وهاجم.ماديملكوكياكسريسبابلملكنبوبلاسرحاصرهابعدما،نينوي

مل2)الجنوبيةسوريةفيمصرمصالحليحميفلسطين،مصرمملكنحوث!عون

فيوقتله..م80ءقسنةمجدوفييهوذاملكوحارب(35:20اخبار2و23:20

ليصلجديذاجيشئاواعدمصرإلىعادبل،فلسطينبإمتلاكنخويقنعولم.ةك!!ملا

فأرسل.الاشوريينتركةعلىويستوليالبابلينعلىالطريقولقطعتا!فلاإلىبه
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دشنحينمانبوخذنصراسمح!و،!خووجطفيليقف،نبوخذفصر،ابفنبوبلاسر

في،منهمالآلافوقتلالسوريينمنمعهوجيشهنخولحىب!ابالعسكريةخبرته

علىنصرنبوخذواستولى.(4:2ءوار24:7مل2).م50ءقسنةقرقميشواقعة

وسبىالقدسإلىوجاء.وفلسطينسوريةفي،ممتلكاتمنوراءهنخوخلفهما

أبيهنعيوصلهأنماولكنه.(4-ا:)دإ!ورفاقةدانيالبينهمومن،سكانهاسعض

يكتفولم..مكاق05سنةلأبيهخليفةنفسهوأعلن،بابلإلىبالعودةأسرعحتى

جماعاتبأخذرجالهأمربل،أسرىسكانهابعضوأخذالقدسبامتلاكنصرنبهيخذ

يحكمواستمر.ومصروفينيقيةالقدسمن،بابلإلىونقلهمالسكانمنأخرى

يهوياقيمحينذاكملكهاوكان.سنينثلاثمدة،الضرائبويتسلم،يهوذاأرض

نصرنبوخذحروبفرصةمغتنضاقيميهوياعصي.مقى02سنةوفي:ا(24مل2)

ولكن،بابلمنلبعدهافلسطينعنواشتغالهإمبراطورشهمنأخرىمناطقفي

واحتل،جراربجيشفلسطينإلىوعاد،بسرعةأعدائهعلىتغلبنبوخذنصر

جديذاملكاوعينسراحهأطلقثميهوياقيمواعتقلالثورةعلىوقضىالقدس

نبوخذفجاء،جديدمنئاركينيهوياولكن(وها:ء36خبار)ى،يهوياكينمكانه

الرببيتعلىواستولىبابلإلىالسكانوسبىالمدينةواحتلالثالثةللمرةنصر

إلىاسمهوغير،ملكامتنئانصرنبوخذونصب،-ءا(12ة24)محلومحتوياته

السخةفيولكنهسنواتثمانيحوالينصرلنبوخذولائهعلىصدقياوحافظ.صدقيا

وأمل،مملكتهمنالمصريالجيشباقترابعلمأنبعد،الاستقلالفيطمعالتاسعة

فقد.يهملهلمنصرنبوخذأنإلا(37:5)ارالبابليينضدالجيشذلكيساعدهأنفي

قلعثم،أبيهماأمامصدقياابنيوقتل،شديدحصاربعد،الرابعةللمرةالقدساحتل

هيكلنصرنبوخذوأحرق(25:7مل2)..مق587سنةبابلإلىأسيراوحملهعينيه

أرميا،أما.(52و30صوار2)-3:5ءأخبار2)أسرىالسكانآلافوأخذ،الرب

حاصرثم.()4-30.11)ارخيرأنصرنبوخذبهأوصىفقد،حدثبماتنبأقدوكان

)حزبقسوةنهاسكطوعاملواحخلها،الفينيقيالساحلمدنوباقي،صورنصرنجوخذ

العمونيينوبلاد،سوريةأواسطعلىجديدمنحمل..مق582سنةوفي.()20:8

.(:ءابر5خز)..مق7ء5شةمصرغزاثم(3:ه52)1)والمرآبيين
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تفاصيلها.لديناليستأخرىبفتوحاتحياتهسنيباقيفينصرنبوخذوقام

ولاءهمليضمنآخرإلىمكانمنامبراطورشهسكانينقلأنعادتهمنوكان

القدسمدينةسكانعاملالنمطهذاوعلى.العمرانيةمشاريعهفيقواهموششعمل

علىشاهدةآثارهالاتزال،ك!يرةوهياكلوقلاعوأسوارومدنقصوربناءمنوتمكن

مياهمنللريالقنواتو!فيسالمعلقةاجنائنبناءينسبوإليه.عهدهفيالعمراننمو

.(2:37)داالملوكملكدانيالسماهوقد.العربشط

نصر.نبوخذأخبارببعضدانيالسفرمنلأولىاالأرب!تيالاصحاحاتوتخبرنا

المصنابيظنالجنونمنبنوعأصيبنصرنبوخذأنوالحقيقة.الملكجنونخبرومنها

فييرعىوخرج،ثورإلىتحولأنهنصرنبوخذظنوقد.حيوانإلىتحولأنهنفسهبه

موتهوكان.سنةوأربعينثلاثاملكأنبعد،ماتمرضهإئروعلى.(4)داعالحقول

....مق2ء5سنة

وارمياوتحمياوعزراوالأخبارالملوكأسفارفيموجودةنصرنبوخذوأخبار

امبراطوريتهمنأخرىأماكنفيمخلفاتمنلهوجدومابابلفيوآثاره.ودانيال

المدينةحولسورينبابلفينصرنبوخذبنىوقد.عنهالكتابأخبارتعزز،الواسعة

مدرجهيكلأووزيجوراتومعابدالمواكبوشارع،عشتارأواشتارا!هةوأبواب

والحدائق"بابل"برجاسمعليهاأطلقواالتيبالزيجوراتشبيهوهوهرمشكلعلى

الماءقنواتبابلفيحفركما.السبعالدنياعجائبإحدىتعتبركانتالتيالمعلقة

.(4:30)دا

تأليف"التاريخعلمإلى"المدخلمراجعةيمكن،الأريانيةأوالآريوسيةعن(4)

ماالرادهنانفضلولكننا،(الرياض،المريخدار)نشرالشيخاللهعبدى.د"الرحمن.د

في)نشرالتاريخفيدراساتكتابهفيفريحةأنيسالدكتورهومسيحيكاتبكتبه

)عليهالمسيحأنأكداليومإلىأتباعلهيزاللاالذيآريوسأنيؤكدوهو،(بيروت

سنة،مائتيمنبأكثرظهورالإسلامقبلوذلك،كريمنبيوإنمااللههوليس(السلام

مؤرخويسميهاكما،الآريوسية:والهرطقةنريحةيقول،بالهرطقةأعداؤهاتهمهوقد

فيوكان.الاسكندريةلابرشيةتابعاكليريكيآريوسإلىنسبةهي،عادةالكنيسة

المولد.ليبيأنهسوىشمئاالأولىحياتهعننعرفلاأنناحتىالذكرخاملأمرهلأو

http://www.al-maktabeh.com



495لأولالملحةس!ا

لعلمهيجله،الاسكندريةأسقف،اسكندركانوقد.عاليةثقافةذاذكئاوكان

علىوتجدوقد،الاسكندريةأسقفيةإلىيطمحكانأنهالمؤرخونلطويقول.وفضله

خصومبهيأخذمستمسكالقولهذافييكونوقد.بالرسامةفازعندمااسكندر

عقائدتا.ثمشخصتاعداءكانالإسكندريةلأسقفآريوسعداءأنليبرهنواآريوس

بحثنا.نطاقعنخارجوهذا

يفسراسكندركانعخدمابريئاجدلآبدأتآريوسبدعةأنعلىالمؤرخينأكثر

جملةفي،فذكر.الجديداوعهدمنالآياتبعضىابرشيتهاكليريكيمنجمعفي

جوهرالإلهذاتمنالابنوأن،للآبالتيذاتهماوالكرامةالمجدلهالابنأن،ذكرهما

هذهبأنآريوسعليهفرد.الدهورقبلمن،مخلوقلا،مولودوأنه،أولدهالذي

ذاتمنالمسيحأناعتبرنافإذا.يتجزألا،واحدالله.الوحدانيةمبدأتخالفالتعاليم

،مولودلامخلوقالمسيحبأن:قولهآريوسوتابع.الثنائيةلخطرالمجالىأفسحناالله

كانوقد.الخالقأوللصانعبالنسبةثانيةمرتبةفيفهووالخلقالصئنعنتيجةيكنومن

لاوالله"والبعديةبالقبليةمحددالمسيحإذن،وجودللمسيحفيهيكنلمزمن

.ولا"بعد،له""قبل

.انطلاقنقطةاسكندرحضرةفيالجدلهذاالمؤرخونيتخذأنفيضيرلا

هوالمسيح؟من.الآوانهذاقبلالعقيدةأمرفيتتخبطكانتالمسيحيةأنالواقعولكن

منأقدمكانتالقضيةهذه؟إنسانإلهأمإلهإنسانهوهل؟اللهمنأماللههوهل

إليه.أشرناالذيالجدل

لاهوتئاعاللوسيانوكان.انطاكيةفيأوسبانللأسقفتلميذاآريوسكان

يعفمكانالذيالساموساطيبولسالأسقفتلميذلوسيانوكان.مشهـوزاومفسرا

شخصئااللهيكونأنيمكنولا،الأرضعلىبالجسديظهرأنيمكنلاالواحداهمهأن

فياقنوفاصاروالكلمةبقوتهأو(طه!ء3)بكلمتهيسوعملأاللهإنما،المسيحفي

إلىنزلوا!لمة.الدهوركلقبلاللهخلقهاللهذاتمنثانجوهروا+طمة.المسيح

لأن!امئماإنسا!ايكنلم،أريوسأستاذ،لوسيانعندفالمسيح.جسذاوصارالأرض

تافا،إلفايكنلموكألك،إلهيجوهمرمنىنالشخصيالعنصرفيهيكؤنالذي

عنهيتميزأنينبغيبل،ذاتهاللهيكونأنيصحفلا،تج!مئدفيها!هياجوعرلأن
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الاسكندريةإلىذهبأنفبلانطاكيةفيآريوساعتنقهاالتيالتعاليمهذه.طبيعة

شقاشا.زسمحيث

البدعأهلمنوخصومهمالأرثوذكس،الفريقينكلاأنالتاريخيةالحقيقة

جوهركانإنما..اللهمنأنهويؤمنانومخلضارتابالمسيحيعترفان،()الهراطقة

المسيح.فيتظهرشكدوبأي،المسيحفيالالوحبتيقدرحوليدورالخلاف

،وقاموماتوعئلبالأرضعلىوظهرإنسائاصارإلقاالمسيحفييرونفالأرثوذكس

علىالإبقاءيرغبانكاناالفريقينأنوبما.إلقاصارإنساتاالمسيحفيالثانيةالفئةوترى

كلانبرىفقد،الثنائيةلخطرمجالهنالكيكونألاعلىويحرصان،التوحيدصفاء

ظهروقد.واللاهوتالفلسفةفيقدرةمنأوتيهبماالعجيبةالظاهرةهذهيفسرنريق

منهاوصلنا)والتيآريوسبهابعثالتيالرسائلفيجلتاالتفسيرفىالخلافهذا

منفريقإلىفلسطينإلىولجوئهنفيهبعدنيقوميديا(أسقفإلىرسالتهمثلآ،الكثير

الرسائلفيوخصومهآريوسبينجلئاالجدليظهروكذلك.لهالمشايعينالأساقفة

منيحذرهمالأساقفةإلى،الإسكندريةأسقفاسكندرالشديدخصمهبهابعثالتي

جرتالتيالمناقشاتفيبوضوحالجدلا"ذهيظهروكذلك.بدعتهخطرومنآريوس

فيهاانحتلفالعقيدةأمرفيللبتعقدإنماالمسكونينيقيامجمعلأن،نيقيامجمعفي

المسيح.طبيعة:وهي

ذكرعلىنأتيولاأنالرسائلهذهننقلأنيسعنالاكهذامقتضبمقالوفي

وتتلخص.كليبإيجازآريوسنظريةنستخلصأنيكفيناإنما،نيقيامجمعفيقيلما

فينيقيامجمعفيظهرتوكماخصومهرسائلوفي،رسائلهفيتبدوكمانظريته

:نقاطخمس

يكن.لميولدأنقبلأو،وجودللابنفيهيكنلمزمنكان-ا

مادةمنصمنعأو،قبلمنموجوذايكنلمجوهرمنخلق-2

.(العدممنخلقأنه)أيلهالاوجود

.(اللهلجوهرمخالف)أياللهجوهرعنيتميزجوهرمنخلق-3

.انحلوقبصفاتانحلوقيشاركفإنه،يولدولمخلقولانه-4

والاستحالة.للتغبسقابلفإنه،مولودلامخلوق!اولأنه-5
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نرتدلا":يقولالأساقفهمنأصدقائهأحدإلىبهابعثلآريوسرسالةفيجاء

بمحتقدهلإيماناشديدآريوسظلوقد."شنيعةميتةبألفهددوناولو،هذااممانناعن

مماتهءإلىهذا

وثنيةبآلهةمرحطاكئيرآالصعهـايرددوثنيةلمعابدمركزأتعدإغريقيةمدينة(5)

سلامة،أمين:إعداد"والإغريقيةاليونانيةالأساطيرفيالأعلاممعجمراجع.اغريقية

مختلفين.أرباببأسماءمرتبطةمتفرقةعفحات

الأمم"تاريخالشهيركتابهفيالطبريأوردهاكماالوصيةنصهنانورد)ء(

:اهـ(اسنةأحداث/العلميةالكتبدار،)بيروت"والملوك

،تجلواولالاتخونوا:عنيفاحفظوهابعشرأوصكمقفوا،الناسأيهايا:قاللز

تعقرواولا،امرأةولاكبيراشيخاولا،صغيراطفلآتقتلوالاو،تمثلواولاتغدرواولا

لاإبعيراولابقرةولاشاةتذبحواولا،مثمرةشجرةتقطعواولا،تحرقوه!لانخلا

فرعواومافدعوهم؟الصوامعفيأنفسهمفرعواقدبأقوامتمرونوسوف؟لمأكله

منهااكلغفإذا،الطعامألوانفيهابآنيةيأتونكمقومعلىتقدمونوسوف،لهانفسهم

رؤوسهمأوساطفحصواقدأقوافاوتلقؤن.عليهااللهاسمفاذكرواشيءبعدشيئا

أفناهم،اللهباسماندفعوا.خفقابالسيففاخعقوهم،العصائبمثلحولهاوتركوا

."والطاعونبالطعنالله

أيضااسمهيرسم،الطبيعيالتاريخموسوعةله(79-23)ينا!و،؟عالم(7)

.بلينوس

عن.(1025-97ء)بيزنطيإمبراطور،الثانيباسيلهوإليهالمشارباسيل(8)

.1082،بيروت،النهضةدار.العرينيالبازالسيدالبيزنطيةالدولةراجع،عصره

دائرةعنهأوردتهماهنانوردالنبوءةهذهفياوقورش!كورشلأهميةنظرأ(5)

:ء!فيكاملابرو!مسيحيونألفهاالتيالكتابيةالمعارف
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كورش!:

المسلمينامبراطوريةومؤسسالإروميا!دينمؤسصسد!محمد

مؤسس(..مق530-550)لأكبراكورشأوالثانيكورشبالتحديدوهو

قضىأنإلىالزمانمنترنيننحواستمرتالتيالأخمينيةالفارسيةيةالإمبراطو

.(..م؟ؤ33)اا!برا!س!صندرعاجها

ا!زءفيلأنشانملكا(..مق55ء-ء55)"الأولداقمبيزأبوهكان:خلفيته-ا

-585)ميدياملكاستياجيسابنةماندينهيأمهوكانت.عيلاممنالشرقي

.أنشانعرشكورشورث،..مق550فيالأولقمبيزماتوعندما(..مق550

يرويهماأشهرها،بالأساطيرالقصمالشبيهةبعضكوريشبطفولةوتحيط

نأوالأرجح-كورشعصرمنقرنمنأقلخلالفيعاشالذي-هيرودوت

عاصمةلانشانملكاأيضئاكانالذيالأولكورشجدهاسمعلىسميكورش

اليقين.وجهعلىمعناهنعلملاعيلامياسمكورشفاسم.عيلام

القدير،الملك،العظيمالملك،الجيوشملككورض"أنا:نفسهعنكورشويقول

الملكقمبيزابن،لأربعاالمناطقملك،وأكادوسومروبلادملك،()بابل"تندير"ملك

"سيبيس"إلخ...أنشانمدينةملكالعظيمالملكسيببسابنأنشانمدينةملكالعظيم

.ونبو"بيليحبهالذي،الراسخالملكيالنسل،انشانمدينةملكالعظيمالملك

ملك""أستياجيسأعطىلقد:كورشم!طفولةعنمثيرةقصةهيرودوتويري

وبيننسلهابينليحول،الفارسيالحاكملقمبيززوجة""ماندينابنتهالغنيميديا

ضعيفة،فقيرةدولةالوقتذلكفيفارسكانتفقد،ميدياعرش!ىالاستيلاء

الذيالذكرالمولودقتلعلىتآمر،رآهحلموشمبب.ميدياعننوغابعيدةكانتكما

وإذ.ليقتله""هارباجوسلقريبه"كورشحفيدة"فسلم،الزواجلهذا!رةجاء

زوجتهكانتالذي""ميترادساسمهلراعالطفلأعطى،ذلك""هارباجوساستنكر

شبوعندماورعايته"كورش"حياةعلىبالإبقاءفرحبت،ميثاطفلأولدتقد

علموعندما.""استياجيسبهاءترف،البضوليةلأعمالهونتيجة،الطوقعنكورش
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ابنفقتل،لهلأوامرهتنفيذهلعدم""هارباجوسمنينتقمأنأراد،بحالتمصة

عرفولماليأكلها-يدريأندون-ابحهلحممنعلعةكاوأعطاه"هارباجوس

"استياجيس"وأرسل.غيظهكظمولكق.شديذاحزتاحزنذلك""هارباجوس

كورش"جوسصاشبا"مخ!وحر.وماندينةحبيزوالديهمعيشليه"كورش"هحفيد

قائذا"سوجا!شاه"بتعيينوعيبدونأسرعالذي""أستياجيسضدالفرسليثير

فانتهز""أستيا%جسمنللانتقامالفرصةهذههارباجوسفانتهز،ميديالجيش

وكانت،كورشإلىبجيشهفانضماستياجيسمنللإنتقامالفرصةهذههارباجوس

550فميدياعاصمةإكبتانأعلىالفرسواستيلاء،كورشانتصارهيالمحتمةالنتيجة

الأسر.فيوقعالذي""جدهمعاملةأحسنكورشولكن..مق

وغيرهما.،الدمشقيولنيقولاوس،)804"ه"ح*(،"لزينفونأخرىرواياتوهناك

وأحثويرشالأولودارلوسكورشأيامفيالفارسيةللامبراطوريةخريطة

الميديين،دمحفينجحكما،الفارسيالشعبتوحيدفيكورشنجحوقد

كلعلىاستولىحتىغرئاوزحف،"وفارس"ماديهيواحدةأمةفيوافرس

"كروسوس"الملكأبىوعندما.الصغرىآسيافي"الهالز"نهرإلىليدياتحلكات

،"وفارسماديدابسيادةيعترفأنالثراء-خرافيليديا-ملك(قارونحء"اح-دافي5)
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بسبعذلكوبعد..مق54ءفيإمبراطوريفإلىليدياوضموهزمهكورشحاربه

بابل.علىالكبيرلهجومهمستعذاأصبح،سنوات

تسمححالةفيالجديدةالبابليةالإمبراطوريةتكنلم:بابلعلىالاستيلاء.2

أمرأوكلقد""نبونيدسكانفقد،..مق530فيالفارسيالماديالغز؟بمقاوءةلها

إضعافمنزادوقد،بيلشاصرلابنه،السابقةسنةعشرةالأربعفيالمملكة

علىحارانإله""سينالإلهعبادةتشجيععلىجهودهتركيز،البابليةالإمبراطورية

وابفنبونيدسعلىساخطينوجعلهم،بابلكهنةأغضبمماالبابليةا!هةحساب

بيلشاصر.

،..مق530ربيعفيبابلإلىرجع،وشيكالخطرأن""نيونيدسأدركوإذ

بلاولكن،المدينةعنللدفاعالمحيطةالمناطقمنالبابليةا!هةتماثيلبكلإليهاوجاء

حاكم(ال!"!!د)"يوجبارو"بقيادةكورشجيوشكانتسبتمبرنهايةفنحوجدوى

منالعاشروفي.البابلينوهزمتالدجلةنهرعلى""أوبيسهاجمتقد""جوتيوم

يومينوبعد.""نيونيدسهربحيثمعركةبدون"سبار"علىاستولت،أكتوبر

إلىمياههتحويلبعدالفراتنهرطريقعنبابلدخول"يوجبارو"جيوشاستطاعت

أسوارإلىمطمئئا،الصاخبةبوليمتهمشغولآبيلشاصركانبينما،العديدةالقنوات

الثانياليومهوالمشهوداليومهذاوكان.يحدثبمايدريلاوهو()دانيالالمنيعةبابل

بابلكهنةرحبوقد.الليلةنفسفيبيلشاصرقتلوقد..مق53ءاكتوبرمنعشر

الفارسية.بالجيوشوأهلها

منالتاسعوالعشريناليومفيبابلنفسهكورشدخل:واليهودكورش-3

علىهي،سياسةواتبع.لهممحرزاباعتبارهوالشعبللكهنةنفسهوقدم،أكتوبر

كليعودبأنالمسبيةللشعوبسمحبأن،والبابليينالآشوريينسياسةمنالنقيض

إلىالعودةعلىشجعهمبل،بس!حفبالعودةلليهوديسمحولم.موطنهإلىشعب

وأعطاهمبل،(4-ا:عزا،23و22:أخء23)أورشليمفيهيكلهمبناءوإعادةفلسطين
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)عز"ألهتهبيتفيوجعلهاأورشليمهـمننصرنبوخذأخرجهاالتيالرببيت"آفية

نحواستجابوقد.(4:ءإعزالهيكلبناءإعادةفيمادئاوساهم،(5:ء،اا-7:ا

زربابلبقيادةفلسطينإلىورجعوا،كورشلنداءاليهودمنألفاخسمسين

.5ء(كاو2:4)عزولشوع

مملكف،كلفيكورشأطلقهالذيالنداءفي:كورشعنإشعياءنبوات-4

إلهالربليدفعهاالأرضممالكجميع:فارسملككورشقالهكذا:قال

فكيف(2:ا)عزيهوذالثهفيالتيأورشليمفيبيتالهأبنيأنأوصانيوهو.ءام!سلا

بناءبل،الرؤىأوالأحلامطريقعنيكنلمذلكأنالأرجحهذا؟كورشعرف

ومن.سنةوخمسينمائةبنحوذلكقبلكتبتالتيإشعياءنبواتعلىإطلاعهعلى

ملكلكورشالثالثةالسنةإلىعاشالذيدانياليكونأنجذاالمحتمل

إلىاليهودبرجوعإرميانبوةبإتماملاهتماماشديدكانوالذي،(:اادانياله)فارس

إشعياءسفرقدمالذيهو،(12او:ا25إرميامع2:ء)دانيالسنةسبعينبعدبلادهم

الوثائقمنالكثيرعلىالإطلاعلهمتاخاكانالذييوسيفوسويقول.كورشإلى

لهذهاندهش،الأقوالهذهكورشقرأ"عندما:بعيدزمنمنفقدتالتي-التاريخية

وكل."مكتوبهومالتحقيققويوطموحشديدةرغبةوتملكته،ا!هيةالقدرة

يثفيها.ماهناكليسإذيوسيفوسأقواللقبولتدعوناالظروث

وتبلغ،48:15،ا:ا4ءفيوتنتهي25و41:2فيكورشعنإشعياءنبواتوتبدأ

كورشعن"القائل:فيقولبالاسمكورشيذكرحيث،45:7-44:25فيذروتها

هكذا.ستؤسسوللهيكل،ستبنىأورشليمعنويقول،يتممصرتي5فكل"راعي

حيث2:)3ملاإلىأيضئاأرجع:ا45-44:28)إش"لكورش،لمسيحهالربيحول

."يوشيا"(هو-مولدهمنأجيالقبلباسمهالملوكأحدفيهايذكرمشابهةنبوةتجد

فحسب،الهيكلببناءيأمرلنكررشأن-النبوةبروح-مسبفاإشعيارأىوقد

كورشيكنلم،التاريخواقعوفي.(44:28مع،45:13)إشأيفئاالمدينةوببناءبل
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)5ء4-لأولاأرتحشسشاوهو،خلفائهأحدبل،المدينةأسوارببناءالأمرأصدرالذيهو

ننسىألايجبولكن،(5:25دانيالمع8-ا:2نحمياإلىأيفئاأرجع-..مق423

الأساسكانت،يدهفيبابلسقوطبعداليهودمعكورشاتبعهاالتيالسياسةأن

)عز..مق518فيالأولداريوسقرار:التاليةالمواتيةالقراراتعنهصدرتالذي

عالهيكل،بخصو(2ء-ا:ا7)عز..مق4!8فيالأولارتحشسشاوترارة(12-ا:ء

الذيالقرارأنالواضحمنأنكما.المدينةعأسواربخصو..مق445فيوقراره

الهيكلبناءمعالمدينةببناءالتصريحبالضرورةتضمن..مق538فيكورشأصدره

ذلك.بعدفعلآتموماكاأ45:3)إشعيانبوةبينتعارضثمةفليس

وهو،بالربحقيقئامؤمئايكنلم-باليهودأهتمامهرغمكورشأنويبدو

لموأنتنطاقتك...تعرفنيلستوأنت"لقبتك:لهالربقولمنواضخايبدوما

الآلهةأعظممنإسرائيلإلهأنأدركأنهالمؤكدمنولكن.(5و45:4)إش"تعرفني

سيادةإلىالقويةالإشارةأنالمحتملومن.إشعياءنبواتقرأقدكانإذاوبخاصة،الكبار

فقد،لهدانيالأقوالتعكس(4-2:ا)عزكورشمرسومفيالسماء"إلى"الرب

فهي-،(28و3:ء)دانيالاليهودبشئونوالمعني،الماديداريوسوزراءكبيركان

نبوخذقالهماتفسيريمكنالكيفيةوبنفس.نفسهكورشكلماتليست-يبدوماعلى

أبديملكوتملكوته؟أقواهاماوعجائبهأعظمهاماآياته...العلي"اللهعننصر

قادرفهوبالكبرياءيسلكومن.عدل!وطرفهحقأعمالهكل..فدوردورإلىوسلطانه

الأولالاصحاحفيالمذكوركورشنداءوبماقارنة(37-34و4-ا:4)دانيال"يذلهأنعلى

في)إكبتانا(أحمثافيسنةعشرةبسبعذلكبعدالأولداريوسوجدهمامععزرامن

هيالثانيةالصيغةفإن،العامالنداءالأولىالصيغةتذكربينماأنهنرى،القصرخزائن

.()الأرشيفالأسفاربيتفيمحثوظةرسميةسجلاتفيمكتوئاوجدهما

التاسعالقرنفي"رسام"هرموزداكتشفهاالتيوهي:كورشأسطوانة-5

الآلهة،منللعديدوعالذامحنكاسياسئاالفارسيلاتصورالملكوهي،عضر

للشعوبالكريمةمعاملتهمنالماقدسالكتابفيعنهجاءماتؤيدبل،فحسب
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فتش"-البابليينإله-مصدوخأنكيف-عليهاشلهفيما-كورشويقول.ا!عمبية

!ردوخ()موكبموكبهقيادةيتولىأنمستعدبارحاكمعنبحثاالأقطاركلفي

..العالملكلحاكقابيفنادى،أنشانملك()كورشسواييجدفلم،ا!عشوي

...ثة!ارأيمنبابلأنقذوبذلك-بابل-مدينتهأدخلجعلنيمعاركأيوبدون

ظلتالحتمقادسهاإلى..الدجلةمنالآخرالجانبفياحقدسةاللمدنآعدتوقد

كما،دائمةمقادسلهاوأقمت.بهاتقيمكانتالتيالتماثيلطويلأ-زمتاخراتا

مساكنهم.لهموأعدتالسابقينسكانهاكلجمحت

بدأ،بابلإلىكورشفيهدخلالذ!اليومفي:لكورشالأخيرةالسنوات-ء

باسمدانيالسفرفيهوالمذكور)ولعلهالنهروراءومالبابلالجديدالحاكم."جوبارو"

الخصيبالهلالمناطقحكمفيلمعاونف()مرازبةولاةتعيينفي(الماديداريوس

وكان،بابلفتحالذيالقائد"جوبارو"مات..مق30نوفمبرءوفي.الشاسعة

..مق538أوائلفيإكبشاناإلىبابلوغادر.إليهبابلمملكةكلحكمأوكلقدكورش

وضع..وزربابليشوعبقيادةالسبيمنالراجعوناليهوداستطاعبسنةذلكوبعد

منسنةسبعينمضيبعد(3:8)عز..مق53ءربيعفيالثانيالهيكلأساسات

..م50ءقفيبدأالذيالسبي

فيأبيهعنوينوب"سبار"فييقيمكورشبنقمبيزكانالأثناءهذهشي

مصرضدلحملةالإعدادإليهأوكلكما."الملك"ابنباعتبارهالجديدةبالسنةالاحتفال

كورشعين..مق530وفي.(أبيهموتبعد..مق525فيفعلأقمبيزفتحها)وقد

منطقةفي.الشرقيالشمالأقصىفيبحملةقيامهقبيل،لهوخليفةنائئاقمبيزابنه

الاحتفالوفي،(قزوينبحرمنالغربيالجنوبيالجزءفييصبالذي""أراكسنهر

"ملكلقبلنفسهقمبيزاتخذ..مق530.عاممارسكا!في،الجديدةالسنةبعيد

السنةنفسخريفوفيالبلاد""ملكبلقبكورشأبوهاحتفظبينما،مرةلأول!"بابل

تاركا،السكيثيينمعالمعركةفيقتلقد؟صرشبأنالأخبارل!ا!إلىوهـلت

حيث""باسارجاديمدينةفيكورشدفنوقد.قمبيزلابنهالواسعةاهـساطوريته

المدينة.أطلالمنبالقربالصغيرقبرهيوجد
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بتفسيربوفالتنبؤاقالشدقيينالمسيعيين4اقتنالعدملفوذج

المسيعىالمقدهمأالكتاب

أخلاقيةنمير009ينية8لاحرب

تحوذةطتك.ق.آزنيا.!يثيالحرلهى
اللالثة.ةي!كابدالةليتهعةبمسيامبمية

ادسارؤضعتالثافمةالجلبئ.فحرب
العربية.الوحدةلكزةفى.فعشالأخير

إلنكلاقوجرب
-.(النابتة)الخليج

10الدس.!الكماننمنتاكعت-
واطينتالعربى
مصلحةبوضمى
مخملحةتسبقالتىال!علريةالدولة
التحليلاهعيةومع.العربيةالأمة

تتناولهالذى،الحربلهذهالسماسى
سوفانناإلا،بغزارةالإعلاموسانل
اخلاقيةرؤيلاإلىالتحليلهذانتجاوز

عربى.مسيص،منظورمنولاموتية

مبرريوجدلا.الأخلاقيةالناحيةمن

الئامئة.الخليبئحربإليهتمتندأخلافى
القرنمنخير1"ااسنصفشهدفلقد

مثللافتاتحطجنبية1شهمخلاتالمثمرمن

رظلمرالأقلياتالإنصان،حقوق
التىالأصانيدصقوغيرماائديت!اتبر!سات

ننمثلاخلأقيةرلالاتذاتظاهرهافىتبدو

مذاالمقههـر.و-عيةالضميفنحرةفى

إنساني.عملجومر.فىالأخلأقىالبعو

التىالأخلاقيةالقيملمنضومةوقمحيدمهم،

فىالقهمكاوتوظيفالبشرىالترارنشحفظ
صعظمانالأمرحتيقةلكنالضميف.خرمة

فىحد:التىالأجنبيةالتدخلاتهت
مذااسشخرمتالماخمية،الخمسىا"!"عوام

صياصيةلم!لامعكفطا.الأخلاقىالبمد
المتدخلة.للدولداقتحمادبة

إلىالتحالفقؤاصتندتشسهوبالمن!لق
العراقيين.تحرسرلهىيتمثل،اخلاقىإخار

منالجيرانرشأمبن.الديكناشورية!اصقاط

المربية.وغيرالعربيةا-ول

يالأخرالامتصامتججاوزتالحربهذهانإلا

خلالمن.الذات.حمإبةإلىاخلأتى،كمبدا
منالفربىالقومىالأمنكيانحمايةتاكيد

حتىوهناالعرافية.اتاملالرمارالحة
يتييزالذىال!لامرىتىالأخلا9المبدا

حصايمة1مبداجهضهبالآخر،لهالاهتمام

الآخر.ري!دتإلىءضلالذى.اتاث

2336،يونا7املأثىساةجريد

الحربهذ.تفتترللاهوتية،لهناحيةلمن

فاللجو.مبرراتها.تدعملاموتيةاصانيدإلي".

التاهـمخ.عبرتحققتقدسابقةنبوطتلهي

امر.الإثانيةمستتبلديمكانلهايعدولم

هنهفاخدعا.خيو.

ظروففىالنبو!ات

الصصاغةيخهمممخيهصههم!3محازفلىرله

ويجهضاعتدعتها.التى

ائنبوسة.النعوصلهذهالعقيقىالهمنى

وخلنيتهاالتاهـمخىواقمهامن.!سفرغها

نا.والاجنماعيةوالسياسيةالاقتصاد!ة

خلرتفىالدينىام!النصاسصتخطمحاولة

لهذاالتاهـسخىالبمديجضصفاس!،تاهـلهخى

خبرتهمنالاستفادةمنقرا"ومحرم.النص

التارمخية.

فىاللهاسشدعا.فإنالأخر.الجافبومن
لنتساق.مثيرامرهو،الحربهذ.

الطرفوانمعه.اللهانيدخيجانبفكل

فقدإزالف.يجبلهذىالشربشلالأخر

حسينصدامالسامقالرفيصاستخدم
نملتمبيرات.الحالىالأمرلهكىوالرنبص.

واحدكلجانبفيالالهيةالمنايةانعلى
والتعبيرات،ترنيالتىفالرصلوات.صنهما

لحرفكلامتلاكإلىقثيرالمصتخمت.
يجاهمذطرفكلإتبل،المطلقةللحقيقة

هذاعنالتمبيرإلىالمطلقالحقامتلاك

يمثلالذىالآنجرإزالةخلالصنالحق
الشر.اوالباطل

عىبصيداالنصوصتفسيرإعادةإن

!فقللإلهطرفكلراشحضارسياقها.
دينيةصبعةذاتتوجهاتهىرفساه.

بهدفدالتوب،!لجماعاتتستخدمها
،خلاقئ.بم!إلىففترلحربضرعيةاختلاق

.إذاالعراقعلىرالحرب،إيمانجية!رفسة

لتلأيدامرمكيةجالرةانهاعىفسرناها

الفربى،الاقتصادودنمالظلمية.الصبفة

إزالكننا1لجدال.رالنقاضإليذلكلادى

ادعا.اتإلى،الخاصةالمصلحةتجاوزنا
تتمثل..بنبةورون،المراقكنحرلر،اخلافية

تفتقرالحرتمذ.لجدناالئمر.إزالةفى

ولاهوتية.اخلاقيةمبرراتإلى
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همج!!*آ*.،83

8ه".-!،،403*،،8ة*"93س!"51،"،،!،آ!هل+!م!صءآ"3!س
م!ط"،لاص!هء*3!س3!ص*!م3!ح،7،آء3حله!ى،ي3ة!5؟صاة!،*أط!5*.
م!ط"،)أ!(،!صأ،5،*3ءىط*ع*""ه*!مهامل\7!ث3!م5يه*!.هم34ط
لهاء8مهه*!س!م8م!س3"هآ*ه!!!لا!ص3!،*ه:!)"3*!م*"!م3!8م

"له!!س3لالمالم!ة7ة،إ!س4،4"*!40!ولىم!،ع*!*4ع30كأ4!م4لما!فى

؟ةه!4!36!س!س**8حلها4ة!ة4*(!لك4س!6لع!ص!4ء2فى4*!ئس!،!3ح3
م!ءةس!49*43عع*ةء44*"لأ**4م!ث!"ملأ*هة!معاك"!*!ح*آ*-

:!،لا!؟4!صم3!صآآه4ة94**ة*ي40*!م330حةألحء!مح*ذ*
ثلأ!!!802طححءولعاكه*ة+ر!!صة"يه!ع!.،،-"!!م"!ح!9ءة
همط،ح*!*4ح3"،،ء"!ح*7!س9*.ولاملا"،،،"!33ذ3؟3،6م!(لما4

5!أ*ةلماهآ3طة*!40*3ة52له!ةط"4لاه"!!س*ال؟،!ث4"!؟،

،!لأكا!ط،ء!لهه!"ص3هس،03لأ3أ*،ء*4،،.ي*،ر،39،!!+ح4ة3

،3(غة4*خحهحة46!طكس!!لى*ة4آ80*ه*34"*!!*3،فىهط"*
"*4"ءط،3(لماهث!ةطحه!"*ذكاه!9رله!ه.بمه!م"!ص!ل3ء7"،"!سحةه

!ثذم!ءفى؟"ط*"ة!له!5ة،كلإث!""كة5م(!ط!7+س!43385ذ!س64\ءطةح4

س!**!طءول"،ث!!عةكا!7!م!4!*44ةيئ-.*ه"حذ،م!*3حطله!3
403*ةي(8ح!3أ3ة*ه6\32ءءمل!مهلململمعهيج03!ث"ه!*!ه!ج4ء*-

ذ3**ة"؟533ة(3ذ3حص!آذص!"ح4أ،33*ءحح5"ء*ىلجنأة"44(4!ص

لا3لو!60،.أله!3ءة!ة*ءآح4!7لهأة2،"لةه؟!كح،ا3!مذ!ل8!أل"له!ق*د!

ءم!4!ص3ع).مي53*!س*مه!5فىة\593ءطع!س!*،آ!ص3م!صه*7!مه*م3

6*!سة"س!43673،حمةة99ع+!*(04كطذ"املء"،،*آ!اك4ذ43*جضمة

!ح304،أكه!ع"!*ال،ء؟!!م-4*هم!مهطله!3ع!صس!لا!"لهعةكهحء!!سح،ال

ول،آيه!لأح3!ص4!40ء!م*"!سكام*ء09

لههممل!هلغع!ل!كا+ءع4ععىعع4!"ن!!3ع*لم!5ل!كاءكا!لىلم"ع!5!لم4،

ء"!،ه!ء3لإع؟لملم9ءع-،لمدولءدكا*ض!ه!لم4عولءي*علمكلءل!!لمىلم
-3،ءط!،لو*ي4!)"حة*3صأحء34ةول!أ7،ةول"م3"3ة!همة!هلة7له!
فهثاه33!همحهول4لهاع3،لهأل-)4س!م!34!سآالاام17!**ححع!س*ذي!!ا3

عح35!ث!هلة+*4،4لهه*ة!ل4!سس!ث!3لأ9"ة،مه!!ث3عط4"ثاهلأكا!س4!م

"*ه"!حجأل.ص!*9*ءحق!أ،3كلأ4*س!آ*م!3ع35هامل،ط+!*407!ص3
؟4!م،!3!ع"ع*)33"\،!هبمة!ةلأء3!57!مه3له!!!(،*074!ص3

ءح5)!3"لى!س3الأله!ع"53،غهولءم!س!س"،!3مةح!ة.!س!8(1ي!.!اك،

*ءح3!!س33ة*،!ءط،!ء3!ث!*4يحذول403(!*ة!*4*35!ط-

"!07.34!س3!ة!مل!س5لأة*ع،!3*ة،35*ةبملأول!ص30"ه"!*ة!،
ح3!ص!سج!س،ءكا!+!*مول3لأ،41،!ص!م5ول*(3ة!م!*65!ك2ه3"ا!آة3طمح

لما"3*أة3)،!!"ة3!مه."364ح"،ي"!كط،ة!لك4،"ء3،أة!ح3!،،3،

،"(4!م!!"،،،لا(لا،،(4!ك53،!!+!س*م،،،"ذ3*ول!ع"!س،،!مةه*

كاج+6ء،3جيعوللم*ه(4!ص،!*4هم6ثا،طة24!ء*ة،!لأ5ة*!"*

*"!س3!ذالهايا!!3*أ"!س3!ط(3ج3ةس!لى*"حعآه(ا"!س4ة*،قيح!ا53،لا

ول3ح3آديآه123ء3كر4أ*"ج+*،ءة*ة،!!،"ح"حآء"لأ"ةو!س3"ا3يئ،ع*
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!ط!4!!تي!م**ه!.

،*!(!ع4ع)"،!س8"4"!س"س!كث!3ع،،!ح3067،8ه!6له!ل!!ع33!ىل
:!يكاهذكا*5م!أ5+!،"45"3*!4ة*ه5آ331!ع)""4!صءش

ظة*!،"344!صحلأء،"!ه!ع.م!43جة8م4!ل!اة،"!"!3!،(!س،عكلزص!ء
5".6.**.خ!س!ء5.9"ز،،+اىف*440!ة،"!\7"لهأذ3"46*!طلما
،8؟ر*ي6،7؟ءا،ذ!س)!ة3ثه3ءلم!س!4(آه)ا!،**43.،،ل!ج!كل!ر3!،!س*

ك!ث!!5ح!"(لما3!س4لاطله!4ح؟!3!حح،83ط.*.-.36"ة!لهأ!!مكأ!

*؟خ!صآهآه"،3*ء!اهل490

.صكا،.ه!*وللم.دع!ءل!!3إءع!ل!ءأ!4ع،03لمكلء
:ع!"-.!عريىلح!،،403،ول24!م!*ي*،،)!6ملما**044!م!*!"!م

ة!*"4جلمه!أة،،لا*4!مءم334!لةمزس!ط؟5!ح***ح8.له!لها!

50آ!"،"*؟4ح)4"ه*52"3!لأس!س!4"ه،!3!ص!5أ!!ة4)*ب-*س!

أء(ع،*آة.ج"له!جله!3،!3!هلة3-لهمة"*ي!س*.م!طم43ء"،،هطكه8،ما

ت!س!سء34ال!!)الذكه*5(ء*)ال!"،ة!س4هم!5")،!ص93ذ-!س3!أفه!ي4

ههل!*،"!س5"ع3آء3+ذ*3"4!ص3!ص37ة!صيمهألهأ8ح3!،!!س4*!!لك

!ل*لما*.ة3.7)،4لامم4فى(4!ص*!،ةه"5آ331!،م!+3ء!3ح!أ!

"3!!*ةكاص!2!سحاس!ح3ةثح3أ!آح!أ3،604.3ءطة*!4ء*ءمع*ذ!ك3أ!3.
له!ظ.ظةة.4،.4*ط!"-4!لكول3ط3ة3(3لأ!3.(*!س70ذ.201"

"(4ع*ص!!م!كه!كة!ل+9ط!3عحعث!82ء3،ح"ول!.س!4ي3ح*!لو
طحلا3طح!س3،،،ط)3"!ص!*)*!وللها4ء*6(!سبمه3"3،ش("!؟يبماط!3!ص
3!هلء33.!3ع3لأ،"6،ء203!4ح3"ة38"لماه!،7ا!،!ص33ء2"4خ

ي!ثه!ممس!طح3."4ع!3"؟3ح"دع،أي،"!3!سهآ3ح،هم4"أع"3!س-

4*م!غ"35"4!ك!س!ذ3،(30ءأ*أهل8"،لح!3!ة3ولآة،ول4!س30،+("*هة

!ي4ذ!صكاةس!37ولح،أ.أ3"طع51؟2ح3لماك!3،*س!44!!*أ"ة!،(!

4!س!!3"3!س،!"!4،ا،آ)ء2هلاأ"أس!1433ا"3(ة*3ذ،3!سأ2")!8ء44!م
4ءكالاه!ح!3لما65\"ه*34ةع"!س7!.4!أة+،33"حةلأ5(ط!مذ*4ذ3"

ي5*4،ول3ع!*4!اة3"!س33ة5*.

لو*إل!نلم!3ءحهد!ل3فى3!كلءلم4!4،لم!ر4!ء..ة(.س!!ص*آ)*س!كله

!4ء9!ءكهغ!5مل/إع،4*لهك!ء3!**إلع*شةءلمي4لو*ء"لم،كه!-.له!ثع*أ

4طح3!لا3!،أ7!س)*ث!5!!ول!0م"3ءلما4!صجلأ،!ثح3!م!*3"4!س*5(!ص
44!ص3ع،3ة،لما+ا9!3!م330ء2ى3،40أي،لما3ح،"ة06؟ط!س-!لة5،*ح3

ل!مهذ!ص!سآة5)!آء33،أحولآ!33230*،،!هل!*!س*(هح!مي54ة!"1ة6!س3

ألا"ثهمءس!!3ك!"03!+4ةء)،!اك،235!همط!سة33!س،"!"هأ!.اللأ5-

!!*!هي!م4*،"ذ3*3آ3ةطك!اكا*ةآ*،5،،!س4ذ"ل!3-44ءهكأحت!س!3مه!*
،4!ص4هم!له!ولآه)(6333("35ا+حل،ا؟+")ه*،6\4.ولح!"4ءه،3"لا

!ع!،)؟3،م4!هل!،،3!ء3،!حةأ!03!،5،*!ل!ث!سس!ل!!ص)!ج3م!!أ!ة"!3ق
84035آم4كاهمه!43*فىآ،!ذ!س4لما3ح3.4امل!سأ،آةآ)!حىيفط!،!3

4،ة"أ،6"4ع،!سذ3س!ألاه(ة3آهآ!اجخأك!س!سظح*"جة،!س\3!7!س!س5"5-
ج)!))3!ة1،ح!اأ،8آ5!بكاح4!*4لاآ!ا""3"ح،.3مم!جول!سأ)"3،"ح"

لأة،5ة*هكازلما!4!كة،دأ3؟ثهـءكأولرب؟،"آعطيمم3أ،!س!4!أ*كط3!أ*
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!"ى*!آ*."85

رل!4ملك!!!س!،!*3،8أول(آلهأ)"!*!ص4!ح3"+*!أ)آه!-لأنمه9

\+ط5)9ط03(.028"!ح،ج**ع(3ءع7!،ذ4ع!هكهمصءح8ء
،"!مم.!هلما*03.4خ8+"!،،ع4(!!ص*+،(ء4"ع!عكأ؟5ت!*م!*لا*يع

84!هل"ط3،38ة!*.4،آجآلال!4!23ه43!33!م671،"3،)ةماحمة!

4!ص*!مه40021ءث+ءمقم(1،!ص133!س،ة*ب.ه*،ذ(كه8++3ح4(4،صح

+3ة!ل6+ع3!س،**3!مه3ة،53آج!ي1!تآألهأآ!،)عث!هم!لا(33**المه

+كالهأ!،،!*!،ةجة5*.

2!ع30"،.!ك،"،8عب!!لاةث!كه!م8"ءل!كارعك!لم!ةءو!4!
!3!نلوععكله،"!8-.،كهه."م"ط33ي3!سط03.أ!6!س"ط!م"!3ءياكهكه

بمءص!ث!،51"!ل3،،أى("حعح*آ37آه4"!".،3ء،)ول*3(ء6*)ه!ل3،ال

6!ص،1،!سعول35ة34!7"4!-+*!س4+"أ3+"33*03؟ح،ح!3،*
7ع3ة5ج!ا44أ3.3!سد"!ضأم،ء*"!!+*،!أ7آة*!لهاةص!ا!وللم!ه5،323

!!ذ"6احءم4ذ""آة!3*ء4ط5،-"5لما3ح4لمه!،(ء"!!"ءمهم!ط3ة3؟.

ولآ،يحثعمة(.!+33ح4-!ل"8ءطء**عم!*ءكأ!4فىطمم!34."!ع
!3!6ة!)"ة+"03(03ص!"ه،لة43!أك*!"ه"!صة!،*ه"ط!هل(ة8*لأ

!ث!م،ق+ذ*!م+ة*عاثأ!4!44عطآ!هث3!م،2!-ـهك!9!!.*!ء،!صمب"3ء-
"4!(،،")!4(+"لهأ!ل45أ،03!*3،غكث!4بع5م!"ةلهأ34.ءك!م!.هول33!مه4!م

!4حخء3"!صا."4لما34ة44"04+**!ص4!*ة!بمذول!!**3
ممذآ،س!5،،ح7!ص*(5،،4حط!*ة*!ص!سآه"4!سطء3،.

لا.+د8!47!"ألم4ع!ء!إن!3*ح7شعع!لى49ء!"ع*!*!،!دول

،غعفىعىلمع.كلء4!ئ9!لمء9حأ!ك!!أ!كاله!3!5لمل!كاه!مل!م.-+)،ع،+م!

*!*4!م3ح4،،4!،أ*3!!سفى3حع،،،،كأه!ة4!م3!،،ال،،،طآ!4ل!أذ!ء8

،،م!ث!(3*ءية*الىف،8،،ة3!!هيخحل!م3!74،م!*له!ثالاكاهم!39!مهك"!هلح،"

أ*ع!"مل!عس!"لأأة!94!ص!(!م43!!ص3"!ي!س3هم،4!صآ!س!36ط!م!ص*"

"،!س،!ي3،ة!!ل*ة!"طعلع!!ل!آء34!3لأ،،ذ(4!ص3ط4،له!هكلبماه!له!.ع
*15+،"4!م(4ة3!س5*"ة*ول!،"لم!3*"5"ح**آ!6*!3ث!ع!ةطله!

3ج"س!س!"5(ء343ذ3(،3333(حه!ه!ذ*!،!3!سلهأ4!3!ة،يلكه"!ك*-

ذ،!*03(."3!ال*س!!*بة"3!ة3!،!*4)اث!،،!!سغ5،آ"*ول،س!ة!ص033

44ع،243ة3،أ3*!ف4ول3ي4،!3؟!4**ةةكهكاعآم!4لأ3!ةن*ذ*!س،ال
!3"ءآ!أ(34045!ص3ءم**ح!.كه!4!!،طم!!ف3!ص!3ءم،"ط-!م.

3*3+حع"3!"آ3لما+3ط3لأ"،"!صة3*ذح!هلء3!كل!ةكام.!59!ع3-
9ةء1)6303طح"لما!*4ذلأ3"!ص33!مه!.-(4ح-يط*3!س!!س23ء"4!

له!35"،4*ثةلأء5،أهك!ثح4س!ط"لا،ذ!34"أ*ذ!للو!،3"كلآ""لإآه

ى5،ا،آ4ع*.!ن!سطيماع،،،ذ(،،!صطء3*،،"طءك!هم!!!هك!7طل!له!،،يه*-
!ل)!لو*ه"غ*ة!ف!،ىفكهس!4ءأل،)34!س46!كم!ث!4!هم"*حعمه4ط!م

43.مأكه(لما!44ح"3!م4ع!س!ة44!مه50،!(أه*"!3له!5!م*(ع*4
3غ42+!ي4ح30"ع"،!هبس!ص510ثا04،3!كء*ح!لو!+"!3؟5

6!ملس!ء+3(هة(9آء4"،64ء،"ه*،!*4"5،!س!ط(3!!!س!امل!+

عك!414،!مط03!*هآ!،ه*!ءكلاهس!3حآه!!ح3(0"ع"3044ع*.

كا2
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،85.!!!ى**"ظ.

عع؟فىل!ا2ءه".طح!ف034،*!أ7،ول+!6ل!"هح4!*ذ9!كا!ص!!

84!كه.!"ه.أ"*3!س84!53!ك67م!!لها3ا!اك3!ص33ة*هه!8!ث!س!مط*ذ"ة

*!آ(صأ4حءلما4ي5!*4-لة(!*3ة*ح+هم!37،!ح!صء2،ة!"7ء-
!ع35*ع!،*3،"4!مىطم!ص!3!م+"ذ3حة!*44!3كا!لها*ذ"ءي

؟!حس!لى،"ءآلح!)405!*فىوللأأ.ت!ة!3م!7،في"(حلاث!43ح4لأ3+س!،كه
**4،ةة44!5!،،آلما!اح"!هي"،ح(!س4-"49!س*أي،*ح(ةء*هم3!له!ا!!سء*

343"3(أ!""4لأ.أىكاكا8*043!م3*!م3،"أة*""لاهول84ح(!4،*!
هآ،*س!)ء5+س!6،،لألأ،ط3حء!ه!*!*4آهه*!3،حط،!3ء*!اك

ء،44ع،!ص*"،!ء230،ء*ه!6*ةمك53ح"!*!س4مء"(4!
،ه*لما4!4ذ!ءءمء.*450"أ3.،،*!ول4ة4ذ9"53(أآ53م

،عس!ةأه!"4!3"49*ح!3"4!حم53ة!*!،4*ه"ثه3ح4-أل3
"!لكةع،هآ3"3**ح،.ال!+"ة3ءكلد34،"4!م3!*!م4ة3لهأة!م!

*ج!هث!3!كء*،!ب4فى4(4!م!مه")"4!ممم!ول:4ءحكلكه)3.جدول4،"ء*4!لهة

"!3(4!س*!*ه*!،أفا5،،3!أل3!!لهأ4!ص335؟!م3+"!ل،،ص!لهأ!ة*لا

ءم؟4جئ!أهي!أجيأ3،آه"4ة؟)س!"18!س3!*لاعأح+فى3ء!،"يه!ع"

كه!33،"ح4أ13ة،!كاولة3!أ*!53،!!!همح،،(!،"4؟أءكل!.

.2،.كاعحر2ى94ء،8803ف!!ط.9ء!م!لم13!*.ء"ف!؟المعىع،لملم
هيء!مل!وء!4ر!عع!ثوعبه!ء9ءول.كله!3*"ي!*!!فى!نهئ:**!.،ءحدلم

"!كاهد!مل!حملم3،!،،!-،ء،8ء!3!"كص:ى*إللمغإيءحمقل!!هـة**!

ء3ء!هع3ع!.-335*"مة3ة("5،لما4!"له!!3،"ط،ث!"ء"*ع
6*!هك(!كاهم!!ة7*ع4ء(أآع،1،أ،ةع4،آة؟ه!لهأه*جلااع33ءم"4ع

3ا!أل7ع33آ،ءأمه،4!م،7م!لما3!ساأ3ة")،،6؟لحم!،هك5+،ءآ("!ب"!ص3-

*!*!س*يأ3لألما3،ةآلماأ!ذه*ءآ!4"5همأ54آثهآةلهأ4.،،-لاآ"5!،،كث!ع

ثال*!(*3لأ،لمة3لو!"05ك!*+ع*،عة*(4ة3"،!ج!هل!4ع3!)*ع
!13!4!س*!ة3!ج!حةول4!لاء2ه3*!س37!س،،-،ص!33!،!ءه،1مه

،،،ول!(!-3،لأ*5،ة!سةلآجط(3ح!كج!،034!م39آه343أ3،ة!*

"!مك4!ل33+*4*ة*ذ3(ح33.،،ول*4فى!يه!،،،،لهأ4مع"،"40حءة7!ص*

ول.،.4ع،ةا4،حطه**،ة*"،ذ!س3!م4!(4!!ل300)!الماهل،،**!ص

ص4"!كء34ح39كلهمعءعلم4ع3،كه!*4!3!لك!"ا!33لأ3أم!م،+5،-ة،له!3

!80لما3\70334."،ء"344د4لالأ3"*ع*اآه"4ة3"ح!!*3
!"ي؟أ5"آ3!س!ساحع3أ!3لهأة!س!أذ،ءهأل!ك،اس!،ح!ف"3ة3م*ءة"!*ةأ43+

!كاة،لماهث!+ه"03ع4!!34ص!"لما33ج4!ص4،!*38،عطم!3لما44

جح!3لهأ"8*م4!م!لماه*4.،،"4ح"3ح4ذح(ة5،!،،4ول5ة،!همأ!ص3-

ص!لهأح*".4،4*ءحس!!.كا*ة(ء(4ع*3(ال3+ا3ءآح!صآهص!ذأ4،!!-

"!علا!ءح!*4.ح5*3آ"ولخ(ة5*،أ3!3!،أ!س+6،!ن.*له!5""ء(4!س3

يفأك*ه!7*ص!به!ه،03ا!اث4!3!""،يمحة4ءص!"لهأح*ح!أ3لأ53يلأ5-

84ء!!!س4،،،3لملا!3،+!س*لهأىن!،3!س!33"!س؟2ح!س".!53(-4ء

*.رو!هل!43"اا".54.،أ.
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*،ة!هلوآه13،**ء!مههث!*!م)"(5713ع33"لهأح\\3؟4!7343ة6-
!ة!*ء3ة33مأ4040!*4(لة+*،لألأ44!م"ح3*!"ح*"!سذ!س(حة*ه

ءمء،4كأم!!،4+*9!*024!*404عكأ"3ةح3(1،ء40*ذ"طح*ة

تي55*.له!7له!3لأ1*4!س3!سي34ىلما!4لهلمه(ةم9!+3(4*ء!!ذكه

م!لإ؟*83!الح33لعس!ثهأ!ح(4!مه343أ*!ة"3!ح*"،عهكز!ث!اك
8!ث!ص1،*!*3*ء4،"ع7لهاحء2ة*"ح3ج9"ول3""،،"!أح4ىم4،3ء

ح(!ذهفي!ء4ة*ة*3،كأ(3آهخ4ةلأ8.34*!ثي53حح*،!3ص!يهيما4
*آ!م83،(4ع3!ثميع*3**4+"آ*طكه(4!س*!،نج!ح3!صء،*"

ء03!مه4آ4ح!*؟*!ه!ة3(4"3!ا.آه."3ذح34ط040.!53*ذ

*04+يه!*!س4**ة3+،دأ8فا؟\3470!احة*!4!!س!3!ث"4ح!*ذ!!م
هآئه5)"7ح35)ه*،،4ح\7!ثء،ع7لما55لو،*!ء،!"هم!55،ح"!مخ!*!

7"8ا*ولكلألأا+"ىفي!ثأهل4ثا04ز4*فيح!ح4ة)84أ7ة4!"!،3!3!خ*ع

!*4ةكاءثا+3ط3،ءكهة!م*!*"33ذء*!3لا**4عس!ط!*2ء
ع(3،ح+ء*"3.

.كاعتي23.لو"إل!دلمف!14عي،لمءلم3ع+"ةلمكلءلم4!ف،+ءلإكا"ن!43

،،4هثع،ءمع4عح!اك،!ل!،عءيكالم3303!أعكاعد!حولكا3**علملم!قكلك!!م!لإ*ءالم!!كأل!!لم

!ي*،+4!كع!،لمج،تمعع3.3،لمى!لم3!ى*!،لملم."!س!3!س!ح3حلما33-

*ة34ح17.4ألأ4!ح430!ا5)ه!عأ)ءح،حح؟7(ء"4!م"هم!31ء034

،4ححه+)+ع"ح!ص،+!س)"،9ة!أم34ة3+3آولء33،-.م!م!"ه"3أ"!ص
5*3("43ح!س!س*3"3ج3،،ه3!"ة!!!"!3يأ52ص!ط(3ال*"ء)ةق

ذ*+!!سكه!4ة!سا8!ء"ع!3!4ة**ة3ة5*،ه*!سكأولح"!4*!ص2ء!3،

!7ى3!سة*4!!43م3ذحء49ء2!هلءةك!4لء*ة!)هلوص!ط(لأ!3-*هح

لا4!س3"3آه(!عأ،ه2مم،3،4ء*ء!هم*ثع"+ص!ة3!زكأ(،لح3!أة،أ*ة

(745ة!ص535227ء،ط!سحأل،لهأ4ةح3عل!ش!لم3!3ججه!"*ةممس!544!ث3
6عة*ع*!س7!م3م4،س!!س33"،.515*!!س4ز*3.*.!لةة."2.!يح*!ع

ة(ة3+*ة،م*ة3!الأ!!ا!،عآء!س("4!!(.4حع،"له!ة،40*لوآء"*5-

4**+ح4*،"ة3يهم35!ك!س"لما*ةحلأ4"،!"،ح3*أ(ع.آء(-4!مه
ى3!س5طج)!6"أ3!س.-!"ء،4!س33؟3ظة!8"ة؟!ث!"3ءص!(5*كا!،ة

هآأ!أ!!س3أ3ح"42!أ-ة3"51+!س3آ3!س3)آ(!ة*ح4،ةةس!طب!"ء3!ا!ك،

!،س!"فيلا،،آ"!م،3!*3!حغ3"33!3!سح"ءخ(ءله!4عملو،1،،،53،

،،!اء21ح،آلهأ45+"03لاحكآ54،،ثير6عحء*5،حم!ص4.،،لا*لهبما4!ص

،3!"*!ك3!س3!3035ء!"05لهأ3(453ح3!ة!أ!س!يه!3،!!سهم!لههـ،3(كهلما!!،

اث*؟اغ33أل!ث*ل(4!س33ءحا!"،ح43،3،ذةل!لماث!ج3!س4،4،أكث!،(5

4ع!ح!ج،8ظمع"33م330،"4!س3!"،لهأهم!،!.!س!ساس!!س3أ33لها.صه+ا3(ثع39،
620!يع،،آهأ8+آ"3*ح73ح23!س.!كا136!7*60،ط!ه!هعم

!4حةخ7اة3،!4رك!(؟3ع44أ255+هلأحط؟"54*-جيهمأله!4"ء-

*أيهه!4ع4*3ء5!س،("ة!أسيأ4!مه343ة3أ!"!"34لما3!سطىل!ء3،4جول

!33*ذح4+!يأا،ع4!سأ"!اعآه،405له!!ص5،،*الح5،أ5"5ة*40!س،3*ة3
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!ح4ع3يجن،أ!صح،\74ة!ئ4ط!3ء؟ء*س!حكاخ،ح+3،أل64،ء!م!3"ملأ

"4!سى؟ول34حا،ول"ح*ة4ذ5"2ج4أيأخة0،8آءله!يي*لأيلأ02.*أ3

+4!ص!مأظ3%7034ءآ،ةلأ.3حس!حلا3كهآه"4علوء"!**!س*ء4أ*"
؟ه5اف،13غ11"!غ"!س3"أأ.(عىلفى3*أ،،لما"أ3!*!ص!آآهيأ4ة3(!ح!

ل!سعآ("،ة("،ة.3كا4ح)أ!!س!53أي*،03،1(،لألأ*!مثع!ك*ء52لأ4!سة-3

ىف"03(ةآ،؟أء"اآولاهم!!ا.(آ83،ألأثا\7ع3!س3أ!ا،ععع8!س4(0مأ4ح،3-

*ةهل،،،،إلآءأ!4عأح،لأ،ة)،53،\0!!أول(4ة303ه3أهل!!سأل،674ةطي

1،لا4)"*اككجلأ"7ذولهاعلأ"ةحآ؟حا،م!4"ء446ح"!3(-!*!!4ح

6لأح.،آفه\،!يثخ"*أعم!لهأح3،3ء4*34!س*!سطع،اة(3*ح*،س!!"(لاه

"4ع(.5،"*ع)ة5!س*ع*أيآهحلأ(3ح*ح*ايط8*ححلا3أل،ـهك4!م*
!ا"!س"4!ء!اع(ءآ4،31!ه!"3كه(3"،!س!3!صل.؟ى460*،("9

3،4ءع!3أ!"،،ة*(3"4لاضأجكه5ذ3+!س!ص5لا،!!25ول04!**ع4!*أ3*
،،لأ!كا5!س37ة!اغ،"لهأ!"،،"4!31،!.أ3(،3*3ءم؟!ث!مفه*عط"*هم!

حج،آ"(آ!،4ك،اأ،!ء5ج،!3ة41،"3أ"نهةأ،3!سلة).!او5!3!لك)*6،!ث*س!س!52
،،.!آ)!،آ)،كأ!آخ!ج،.1،51،6،أ3!*آ"،عهمأ4حهآص!33،حلهأ4!م3(3-33

17(!2(باكأ5)-أم"،!ا!ذأ!،ع:1آهل!آأة،!أطا4!م،أ"أ-)5203*،عث3لأ4!

!4؟أ،؟أ!ح،ا34"آ!ث53!9غ+**حتلأح،آلهأ:3جقي36ح!جق!أ،ال

لأح،!3أع،)!ك4(0-".4*؟*فئ"لأ"-لأ!6لأ3جك30،!ءم(.4!سذ3"*ح*ةءولكر

!"خلأح!4أ"-"5(ط9ة3(+أء4ق*33"،"!33،ة،"ه*23ءس!ث!""*عى
3ة،5!هبث.،"ةفىعط-!33آ!ث333له!4ح3هك،!سح(8804302.ملك*!ص4!*-

)3*.أ3(؟5،!منح31،كا!1.4!أهل66،.)(إج3ألامجح3ءأية!5،!خةلهأ

40*6ةلهأء!)ة8،!لا.ئي*62*عااا!جحلأ.)ف!63!س4ني3!،،4أ.*!!هل!
هآ!ح3جحأشء،،آ!أ.ع*+،!خح،،،-62آاآج"!5،ا(ء756\2!ص4)*+*ة*

هآأآغآها!األعالح3؟7!لإ(ه+ح!ألأه،!4ع43"ك!63!ة(4ج!80!*4

!،ة*أ!حعحآه("؟5)!7!س*5.*ءةآء،؟ة3هذيح35م*ول3"ذ3،أة(9

ي10،)د!الألأجكه!!7!ص*ةأث!أ3.3!س3ك!\،ع*!+،أ!33لا3)،5*.ككاه*ح،

61ء،د\2ي3،هك"آ؟"ج!س(4!مألل5).(!3516ء").ا4ا!ح"*.3"5،3"!س4

،،هم،،53ثهمهح"ول"!*س!مخح،،،،اج!"أمأ!!!ل4ج6014ح"،.ء،"-

4(آءفىع،كلأع3عم3"ح3لـهأ،6!"!ل3!ة،لهأ*س!343،أ!زحلا4\7!3ء
يلأص!6"يهم+،415.لى**4أ3فىجحي)38صدء،.3:"،)حة33ح،،*"ءلوة3،ذ*

،381"!،،4!س+33!أ!ا*3أ"ع*ذ"30(آءة!84!بما+3!ك!!س!ل!س3

!تيحس!ثم1،4،"،!،"!س،؟3ح،9،،،ة!ا7ء2*!+*ظذ*4.-!3،ء(4ح

*،غ!بنحح!ة،!!ع"خ"لح!أج!ج2آءأ"لأ.43!مه*ةلهألهة،03كلظ*1ء!!س!م-(ال!!اي

4!31،08،ا!ل،،*نلءكأ5!م،!كاهم+3عأ3!س(ول*ح!سح3،،-،4حع3ح3-
3ذ5!ا،،4!3ءعهـاكهح*(ح!اغ!غ،،،أ5!س9لماأ7،آ،عاثغ"5؟ألها!م*ثعآ،،أ!3

3خ3أاث!3،الهأع،3!5ءبلأ7"،،ل33طع!!!كة،6بم3،،،3*ال،،ظ*ث!4-لا!5

ذ،!"3آلاال.،!لا4!م3ح")!8.ء5ج5،*أآ4!س،!"!"آ!!!سمه

حلالجبما3ةث(.3ج4؟6،3ة،ع3!ك،!7ة،احكا4!،ولهمآ*لماهآلأا+3"5-*هج

لاس!7!5"أ3أاكلما.أ3،؟*ذ3(رب!،ةه*.+4ول3(4!صحذ*)أ!33(8
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،،ةكا68،،ء"!س*ط!لما"*3**ة!ثه!*!ة،حةآ،،ة"*م!!ا"ول
مكالم3ءكا9فى"طمئية"؟.لإإء!هآ49عط،،!،كاةلأه3"3*س!ع33ءمح،ح

(4لا8له!4ح!م9"،"7!،ح*(ح*"3ع33،*ءآ،،4!3عأ3!س*(!م*ح!س38،فى
*!س،!(ح3،*أء*!س3"*"!هل53ء(4ج0.3(ء3ح،ة"ةه"".+*4عط؟

،،لمأا8ق!سءخه،!*4ة،8!كا!3طة!ح"4هم!*حق3،،،!م5*ح!،"3"3دع-

4*ح؟ح43ذط1،،*أي"!سأ*آ!س3ء3!س!ل+"ذء*02(4ةا!!3!"ة3.،فىولمأة
+4!سآ،53!*يم!5ح!س)!سأل3*،ح4*آم!طيألوه"!*ال*ج4!*-ذ،ص!3

،*هثعيهم!ةكاه!طهآ*هح3ة*"*ء(4حة33"ة3ذ!ملموللآ*5س!نج!م!لهأ3،

!!رحا(س!لأ+*3623!س4033"4ة3!ث!!ص3ج3عة(.*ءأ!*4ة(أ3*54ء

،"(أمأ!م3ة!ي"جظ+"ط،ع"!ث"ثه!!ا(*لو؟4"7آه"ط!صآ،53!*34ءلمله4

!37!س"ح!س،!!)آ"5*هص!لاهأج3،أل،ع4"ء*3ء*ه"3ة!ث،!ص"!،!*-

ح"!لا(ث!آه14أ33ع"3"3ج4ة،حة*ه(40*اةكراك!آ،،ه!ف034.

(40ول"أسحه34!ة7*عيه!ع!لا"3،،ء!ب4!مطأ*""3ه*،د*4ط!36
،+8أعط4،*!سس!طم!ذ،ذ4ع!3!س(!"ة*هءآ*ي!م!،،كله*يلو!ي.،،،،عكللأ

آلا!!!!."*ذط43ة*أيح!ءغ"!4ةه"0.8مءب!بم!كالم9ءي!وليكارلمام

"4!!م3ع!"!ص3"ىف!مهثآه!ب".ع،+ولعث.ء4مءقولن!4!ص33"!*4.،،
،،"أ"ة3ة3+3جبخ3!له!).،ة3!3.35كل!ا61"س!1!ث!ص3!س*!ص!،،"آ،آ5!"!سع،

"!*+الأ،4ء84ح4.،،*ول3همأ4عآ+63أ3!!(53،"ط!س*ح2"3!س،هم"4!م
*ءه!)يغ،ول04!"!!الهي!سل1،فى23")*3!س،م!صه*5*كأح4ية3اح!"،*

م5همأ4!م"35!ا"عذمح4ة3(.ة*!ص!ة*هءآ،،آ،لا4!ص3كه!س*"4"كاول4!3ط

تي5*أيل!صا*س!3،،،كأهآة!هلكه)(4!هل!!س!ص،ال!م!064هن(ححمه"4آ3لا3!ص"

4*ع(ح43!سص!*ول(*ه،4ءال!77ة*!م!مأ"!س(3!4ة،ذه*3-ه2!*!صةج*(

"ة*33!س*هح!س3ولة*3ى404*ث!.*ء)!أ،ص!3:!*(اذ"35آ933!ح
3!3(4!صأك(ء"(*4،هآلأ4!س4ة3يأ+هآه3اهل(امل3ذ،لاله!4*لا"ط!س3!ء

ح3ي!ب5ه!م"5!س*ولةة3س!،لأذفي03136.

.!،عتي24."وللإ4!ن9ءهلث!ع3كهء4لململم!ع!هي!ئ!4،!لم8!ولككلهلم

ممه8مل!د!ن3+لهـ0آل!-،كاعئم!ه!و(4ة33*ول،حلا+!!ص!أهل\\35اءآ3،،!-

،!س343ج(مأ+ة"*)"لأ!6!3ول!!!س3م!م4،!سة،"ح*5م6+4ذطي؟9:-

334ذ63ءنم،لا.آء،جأ!440**لما"ذ6!س*5،علاكه!هي5!ل!مه!"4!مطيذ!"

ءمالهأ+حآة3(45!ي3علماه*!مه.لأ!،،4ذ3"ء"!ص!عط*ذس!كا

*ة"4!ع،ء8لأ")آ""5(لإلأ4ة063!ث*حه"!ص3،،،*!اللأ!ص*!سلة8؟،

لهأ4!،!ل4!س!عءطهمءكأهلم"3\7ح53آلا"04!**هم!4فىكاق4أغ3اهل!ك-"

حعم!33"3!67لا5!"ء"!ةم3!3ح+(*!93!*4!!س2."*"ص!ة4لأم!،

4ة3كلأ.ءلمب4،،،!40*ة*ءذ!،ز،لآء*آهطمأح3433ء7\،؟4*له!8!!م
ء2!*43ع1!4)ح)!4!مس!4*لاهآ4كمةلأ6!ف5ص!لأا"ل!8ع،4"!ك(48

.+خ03مل،،3ع!74ة!ص44ع!ص3ذ،لأ+ما3.ا!عكا"ء"4فئلأح"*"ىهـ3
؟)"حفهمة":*ة!15،ا"3كأح*ع**ء3آله!لمح!!33ة"أ3!مه**(!س*آ*،"أ"ـه

**53ة*هج4.*أ.أ
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4ة3لا313،آآهم4!م*!ثه!هيامهح*!ة3!،\71،،س!لأولولءم4!ك!س+
ة،!.،1،ة*!.،،"4!سول"3،،،كهط3+!ك13،ح،،،ح"؟*س!3!.(4!س"*ءآ

س!لهأول!الما،حص!حأ،353ع3"آ،)،!مهح*"أ3،حل!ه!30!ي!*!هل44ء4-لها

"ا!ط!!،،س!شأ!ةحلأ"(33،لأحة،55ء)84ولءأ+37،!3(4ء"(4!سة5333؟

ع1!!3!ش623833"!*ح4"ول3،*ءلم0.أ4"لما"4ء*أل""ة5،!!أ!ة!

لىع3أ3حآه40،آ6*ة،ولهةلمكك!8لم4كا08،يل!لملم4عيءلمث!كليءكلهعىي.*-

لم!"!"لم!بمعلايلا4ء*آثم"،،ي!ي3علمكأ.هولز!*64لأ84!يأ"*حولفى3

4!أ!س!3ع3ء!سلا3!س4؟4!س4ة7ة،!ح3ثح3أ3*!لأ!صع4ءذذحول(!،أ"4!مه!"

(3طة*"3.،،"4!سلمكل+4وللم951*ح3همولهط+*أ+!س4!*آ3*،

حح!0،.4ة*!،أل،4كهة3!ض"!س!(!س4،73ة3!س8"!لوعلا،ةأب!س!444ز8"ح

أليه!ث!)+*!س4!*"ء3،ل4!3ك!+"*48أ!!!!ذلوح4!،!!!ص4
ص،3*ح!53ا!،،ية،3ن!ءفه3لمءله!لمة+3اكث*)،47ثه33ثا63ة3،ع4*ة-

4*ولة!،ذ+،ة3اآ!س3*ه*ةء64ذ"آ5!يمإ،"6،!س3!،!اكع!،!ةص!*4.8(*"
!،!ح3ع4،لأ4!.هع"*أ"(4!مه\7)!هاعآهص!"د("3ة8414لما32!3-،لمام

511!ص!ل."أ"3،!!ة83،لهأ،)ع،"ج3جهآ3،حع!4لم4فع3ه!ل!ع!مكلهلم4ع"فىهلم

ط!،.طعلم4،لملم4!5!لم.!!صج034أ،!ءءم!"!5!أآح3ة،آمع"ال.ذح(.3،لأه*،

ح!ا"3335!:عأ"ح7حلأ5ة،!!"،أل4ح523*8053آ!ص3ح4،،1)+4

)4!ص3ح2+ثع3ط!أل،!س"3لمايح!س-0233(4!ض4،04!**ح4!ث*"517!ص،

ذ3؟ء6!ص8.!س2!سع3!س4ذل3!سح(ألأ؟4،0!م3"!س!سة!،9آ.57ة!ح*عي

25ى04،،ث!طهمأعطلا!ع3امل،أهل3ك!64!*ة!.،،!53!مه30ع)!!هل"3ح13(5

43!"!3سأع)"4!ااأ!4!آ!سها!،4لأحأ!"أث!كاأ33ملىحآ3ء1ولآ43ء3!مل"

)"*،.هل2"ه!س)+ء،أ5)"آه)"ا!*!،!!س!"أ3!س3،ثا"لهماثعكأ4!مهط3)أل4آه

ل!هى6؟+3م06!سح،!ص!3133!س!سه؟"ذ*ح4ة،آح7!س3لأ5آ+!حمء
"4فه"!."؟3ح53.+ذ!س\7ح4*ةأ!ا!3،)؟مثا!(4ءله!!!يا"*!،مه

!4ج\403مط!أثم3ج34!*ألهأححجلما"ح*4!4،رث!س3+ء2لأ!يه!

!"3ل،كأهيا+*حلو(+3.3مه*03!أ.3،-3ثاةا،!!ععحءأل،*3*لاحول3ء

،ا!ذذع3!ص!ل"،ءة(جة:،،ء!53!ت3ةةث،!،!4ح304ه!حأ+،)!جىف*!!س3،

،.ا،ح!ا-ا!ج3سا3"أآ(18ذج3،،+*4أ3هم!*ةول)أم!81!ة.ل!أة501!.

+،1ا3عي4+،ةث!!!!ة*3لهأ*ث!4أل،هأف3ة،!غ"4)!!"ةه*،!ق4
،3؟أأء!!أا!!س3!سص!أحهمه،*63نم!كأي4،أآكث!8!)7!ص،،)ا*!

يط!3؟ح4ء،!4!س4ثاج3عه،اة!"4ءلهأ"!ط!س4!ط"3!ص3،!*3(0

4!ي*(64ج)لوله!7)!م!ظة،"4!سثههة3حآهم!!ايأ3(3!!لك8.4.3-"ءآ

اكع!4(،!ث!ص*!ص!لوعآ4أ!"،30،!!حة(4ع340(44أ34!س!43"كلأطولأ

60ذ.لألما!اة6ة3ذ*4إ(،،،غم!43!04!س5آ35لأ3.،!4ح،!أ5-!ول

4ة"إ!5،60!ي!آع6\!ك.!ث034ع3+ة!4،ألألأل4حآءةا!"كط*س!3(3
ثه!أ!أج44*طةفى!**ع40)!ع،آة3*4ا!أل،"!ت6!ذ5ل5،+.هآ13

3"!ا"1*،)بر،،،آس!أم.34+أام343!خ"3+ءلأة،3!س،2أل!!ة*3لا4!مة

"43مأاةح17ث!ع!جلهأ2،ح3ح!ثك"!هلا،؟كأه4434311ع3غ!6!ك32،"ح+"أ
ة"5احآ+ء.!ة"3همما4أ،!،!4!(343ا،54)8لهأة؟!133"4فا35لا
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ولفئى*"8*،،ي،

34ه4،ولظء*تكاحأآ3اعآ3أول*،!34امح!آ!س)لو44+الأة4آ"،،!أأ8"9+3
ةم"!س3!!"34ه")1،1اأآ!هل"ولة(3ع،آ!3آة!اة67حءع،!15؟ىهممأ.،،*

ولدول،لمع؟ملا!ىمللم!لع403ءلمل!كا5،"عب!ولكل3لملم4،لإول!ل!فى-4*لملمىل!3!ل،لم3عكا

**،إل34.!حء3!،ع*ءفى43!لم!!لكلمكهع،،!ء3لم!4لم*آكانمطهلملى!دو.ءلم4ع

ممهلمه"لم.علمث!عءس-؟آغأ،"،)14غلأأله!ح!!تولة.!ه!ء،،!هلأ!!حلهأثةآ4!م

7!س،"3!صغتث!!م3،.!س*!ث17غ5،!فدةل!س3ة!!حثا*أ!!ذ*آأ8ح!،8-

3،،ك!!علهأ*"ة73!س،ة،مأآ،ل!هم"4ح3أل،+60،"!س!ي4ةء)!3يع7"

آء7)+!م64لأ"4!سا،ةامح!ث03،8أ1،!الأ!س!ة!كةه*.آه(حط3ع

(4ج"3ة*!س،يق*)\\"+31،أ4،،33!ساألة،"7!4ة*!(أ"ع!صي6اك،ح*ةث(،ي
"،403م،،،0744ححة"،لأ))ح.آ!73،،!)س!،5"7خ!5"ة،!!ألأ!ع!ه!(ء

"4!ص*+2ءالحولل،3أآ،أ5(!كاا""أآكا8،"448،0!سثه!كي!!أة4ة3آ!صح"له!

"4!حاغ2،!3الخ،3!س3!اآس!لأعلا3*ة4*لماس!لا3،ةلأالأ!"،5ج*!ص؟!هل(ة"
ي!،52!4ة!3ثا"33("7حكه!س*س!ح+،ء،"لى!هل!ث!س"1!3!ة!س3"،،5!اغ"أ،
4!س35.،هم!3"35،"3غ328!1،أل،،،6لل،،54!،،4!ص-لاء3(9مأ4ح"!ة318آ3

+)!3س!ثماهم!!،!أ!كععه"،ح،،"ة!3!هل!9"أأ7!،3*"،ه8،ةلإ+كه،ح45
34+أاس!،آكهشأجحل،ء!5"3"3ةاك،،!3س!لم!38ي!سة،6ح+ع،3"،8!؟آ!"آط

"ةلأاحالما!س3لهأ445!(رخهسا"ة،مفىووآ3!آ،(1،ح3"اس!ة3لهأة+،8س!آلأ."ل!35.*ءة

"ذاةذ6كبما63،ء!ا!ص5أ،،"،!!اي34ةحيغ2،3،مع!ل4ح35ذ30!ا5آ3
أحه52ع،آ؟أحكبماأ5)،0ج0،.(4!سء،.ة*أ!ا،ك\034:2كأج،!حلحعل،438"

!ك!ئ!ء.)،،ةدثكا!ب!ص3،!!ة*!اعتلةأ"!،!5لأعي3ع،الكلمل"؟3!ن!ك.إحلم!!"

كهحملم4لمعف!لم،يه6لهألا،،،ءكاهلمحءمي"،،ىف،وله!!03(4!ص62ذ،مكا!،أ(آغة،!-

.4لاح)!خ!سمءمن!ا!5له!سلهأ3ة*5ةء،"لىأ،ةلأ"ج،عةحغامل"ء،!4آ،!!!!،!

4*هس!"امل!سمء"مة3مأ4!س(!س*،لوله!ك!ء14+اع4أ،"(4!!مءا"52*ةلو"

"!343!!!س3:-،،370خ"أا4ح3ط4،!4عكاهكلله!!ملمعبع4أ713ى3لأ

ل!لا5،"،4ع3!س!م4ز،،،،"3حطم!لأعثلملأ3هآح3!ص!ءلها!!س!سلى

اهل*،50هلأيا33!سأ7!ص3،،ع3ملأ!كرليلأكا!كايحلملأ0،أ33!سا!3ا!!3.3،!4

ظ+ث!)ع35لا+؟3،؟!*اسد،!ة*!!ع،3!س!س.ذ،،،،"!ث!س7+أ.!س،.ءل.-

3،!ءلم،ما،!ي،4373!سل5،!!هلةثا!5،"!،،!ةاكأ!س63ه!حط3.،،آ،!."جكا،،د

3ذ5)!48،.)!!سط3فهس!."ع!ص!33ة5)!3،هماة"33أفى4ولذ(4ع-!ةحول"س!!،ول!

،ة5،1فىآ"أ!،أء2غللمال2.،+!سيم3*ةم4!سكاطه"3،ثهحغ،ع،،")"الأ

!1ء"لهغ!امة3!ثء*ا!س،أ!ا!يرهمأطأ4هلما3110الح!ا3(لمأع5(3ء7آ!اولأ!اكا1ج4

لأ"جل!9!43آ4حع3،.م4ذ،،،..س!آأ"5ع،4!مكلول.كاممءحلملها8!س!هـئخ.ثمأل!

أ*+!!*ة،8!أ!ام33ح،"3!صم440ج4،9لم3!هللمعءكل!ول45كا!ص!!!س4أ!س13!ص4

36،أكأ!ساة!أ.)!س403*،كأه(\!!س"،هأ!!+)"ع4!،!40؟23!أك،،له!ة9
*هم*جح!س33!+"50!حخ،آ،4!سأ!4!ذل+جآءهم!4!س1آاءبم!ل3كاهـ!ا

!،"44ع33"اهة!!ا674خة44!7!مهأ"!3أآحطال!1!س"35"!س33،ء

44!س!كذء!!س!ول!*4"!ا3طذ5ثا!3،!!3،)آ19!!لهأ،*!!.،!ل4!س"

+-آ،نة84،"شا.*.!!5.
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ئهاؤ*لالملحة!ا

ءحكأس!3.*آ!ا

50رع

93،

م!*4ة،ألمعسأ4أح3"أئ!4ة،أل.*هةحلالأس!س!كثلأ،4آة8ط(4!ص3*عكه!سهم
،53ىلم4!يمم4!قءلم،"ء.4كا)،ء3!4(!60حاألأ3"4!سذ،"،!م"4*يول

،ة5،ألآهلا3!ال3أ08ا3+*4"!ص3م"ا!س،؟!م،4(ألهغآ+،أل4!!س!سه""

31أ34أ،!"لأ4،،45!سعآح(أ"1؟*ث!ء،!!(42ع35حآ53033"آ44!س

م!!،ح3خ)أءآ"،،،فى!أ3\\،!سذ.53!سآ،!س3نأء".ا!مم!!آ!آآلحذح!ل2ثبما(!

3،:،"الءاح)"ا5.3ج4،+*4ذ3.!س4*!،،!ك!جح+كاه(ول\7،؟لأة!ن4ع

،!.،،مل48آ4أ3،03،،.

ع"كأ25.3."لهه4لم!"!!ه!034"في9له8نملم!ح.ءلم490ع33.ءلملم"عى3ع

7حهمب،303حع!!لو"،34ء-!!ي:مب!".!ي".عكه4ءململهيى!مح.4يفهث

كللمعيأ"لم484!ا4!343ءع،لمه*إلع!و!ة!يى3!لمء8لملمكهعكا38ممة!"ءولكا:

4ع3مل4*ملإلمى3!ل.3!"،،دـهلحه!لو؟أ!هل3لملم4ي،3،"!ف*عحكلىثم-.كهعع.".،3
4+كلعة،!34.أ،!،!بة!لولآه(4ج3اعأ!ة5،!8آ(أ.ة!س"،ى3!لو"ةم4ة،"

،،4هكه)،،،3403ج3خة3آ(عثغأس!0،!س33.،!*!أ!س!3،"3فا*عءممكأ531"

54أ!،12م3كه"،،!أه3،"يه!ح،ل7)ةا3!ث،ح+رةح.حج"آ،،ع،ءةح30،،
1،6؟2!3ة،ا"ء،را53!أ!س!1!(44آجأ!ة3اءآا5!+!س353"آع4)!ث)!؟ح،ا

،111!س33ع،غ!أخح؟.3آه!ا،ح!ث03!،اش!3،!4(؟هأ!13ج7،ع،أ1،"(4ج

أ،ةم!)!لو!الا!س!ثالاكأة5ه!ح44هح*نيه؟"ح3!ل4*ههما4ح!أ!سخ!ءرح!!ول،ثع

ة!"!،ا!ء3"آ،3ا!634ي*ح!سظ"!س*ل!سللأ"آ4ح"ء!ثكح3بمبم(4ع

في3ء،.لى.،،تي5،ةخ7،،4خ35ة3؟*لأه+ا!،أل،ه!كل!.لما*4ح33!ل5ء4

،،"لهأ4!ص3!س*3!ص52،،*ء3مل!ه!عآؤ!جلم11يملا.،.ج"ه!؟"المع35،".44!س3ء"طة،!!م

هآ!حط،آع6!اآ!لعع)*حم7!سل،،آسأعاحاح(،أ!!لة*ق،لأ!91ثهول5

2!لأم4+5!س؟ءح،!!أأآج3حل،ا!(ا!ص،3لأ"!.أ؟،أ!ص!ط!سحأعدأأ*!.4!أج6ي\3ة"4

ول3س!.،أهم!*ج3جعحعأط55عول33آه!الأج*53!اح4+3ك!س4!".2ء(4ح

3!،آخش!يم4ع،"3.لعك!ها1،!هم!س!!)"ية*3)4كتحنه!س!آ،333!+-3

ح،.52\2س!ول4آأ،!لكس!*!ول!404"4!،*!5\7!ص3ز-،)8!ص"ذس!،ةكلأمهل"(3،

84عة".،،!ن33لهأآ؟،،!ارأأس!ذ"مم!73،ا،5.3*؟آي3لأ."آ)3ح،إلع535ولع!س"!س!7
لأ65أ،"3!س5م"."ظ،*3خ4!ثعثةجآح3فكاةم.ة!فآه!أ(حا،!،أ،ه2ح037

34!سهآذ151!"!س"*3آء13ا!*شأه"،االح6!ف!ع3ةول!3أ!س4.،،آول

"4حس!5"جح!ء*جآءآةاءعةا+س!؟53عآ.،\!)بم!*م،،،قههث،35ةى46ه*8
،،،ئر5!ا+)"،+!س4-623!*س.!س5*9!سا،ج؟،ء!6لا3،!س.ء4،2!ص3(!م!!

*ة!هول3آهآغ!،!+!جذحة3،،!،،.هخهأ+9،!ك*ذ3ء!هثح*ح!3ول3ج

13ة"ا،ح،أ"23؟حا!.غةا!2آن!ج!)!!،!لغ،35،0،!3مبم4ة23ه110\7!س35،

+،!4ءآ!س!"أ3لإءا3ح62ع،!"4ح*فس!ح"3\آهلو!3؟!!ك،أ!334لهأ4ح-!أة

5،3"*عثالحآه!أ،حعة33،233!،ة5،!.3!اع!سع\5ح"ملإىىكاكل4،كا!ء

ءع،كلهلاكلحمآهح).،2احم63ء\،!،اة،!.أثا5(.ة!س.ج5*ك!6هآ،.ح،!كالا!3!س3-
\*ةع؟!م،هم45ح).ه!33ءهةسأ!ةه!حلأي!سيم1!أذ!خآ.،،،،!أآ("!ك-عأ83

"ء)"!ءآ،،+8أ1.؟أ،لم4عءلمكاكه3بم!كلل!ى7لم!ىالمأم!حلم!ئ،ثههـه6ول3لأكاج
عحلآح!أا!ج5في،ح،!*أ"،ةزك)!14،!م*35"اىلأ!!!ح3(أك،،!"جل

+،14ع333!،الماهآآءآ4!ص.3"!س!!هه4!لا!غ"هم6عح)،3+""5
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8**ى8،*"!ل0،3ثه

3!د44024عأ*"03،3حولع+*4ذلا3(أحح!2(4!معولل.(،أل!4!م

ال!ع!س!)8("3ء7أح5"*(4!سهس!3(آهول4.3،ال44ج*،*ء"+*!،ة34

،*ء*ح،م؟،ص!!لا32*أ343ه"1ج7!س+!!24ة35س!دأص!ط4!لك5ء!م

ول04!*بىح،ا!*ح!س!!3!ح!ح3،\7+اذخ4*؟لأنة6!س!44ول!سح4"5
511"ولثبمال!!صلهم3س!ة!أس!4"ه"5،.(3!ذ؟"أ3!صس!ء\\!*ل!*"1*ولهس!3-ة

4ج3.*!لأ،ذ6،+ذ5س!ثا((ول+3ط،3)ذ"4!3!سلوم18ء3لاأ"أة!أ!5
ح4!أ3؟ذى!ة(ألة3(4ح333"!*هفذ"،ح3ء4ذ3،!"زلإول*ا4!
لمعكلحمثهي!!نلمفىن!3ءلأولفىهعكةلم5عفة7ه!ك"أ3(4!س*03،"35*69*!س*(

يمال،"3!مآ)"4ة3،.4كلهاص!!3!س30،،*،،+4ع*03مم!م3ذط!لأ،ة9ول-ثه

"ة!عة!س3آه44!ص!ل،،ءهكا3!م43ع1)ة3"3"م*ول4ة!*أل*!س،ح.4ة3

ة*3آلح4!سة،1،عس!*!!هء3ءح،لأ!343ذ6أ!آ،ةألأ:ذ*40،!س*خ!س،!أآ4
117\13ي!ىءجلهوم!4(عة44ذ3!صي"34"3"هأأجأل"*اهل4ع4ة،*ء3

!أ،!ا35حآلال"ج34ة32ع*هح"4لأ"ةس!!اكأ5اح4.،،،،،54!أه،كا!

هحلا(6أل!34مهث!لو،آ4!صلما"3طة3،"4لأ3،ح*-،أألي!!هس!ع!عة*!،،"ح

5*ع3(!*آ*!1،!*4،ةول4عح4،خ*ي!سأ3،أ!له!آلح2"هع!*3!*
"3،ا1،37ة:!ه"!3+غ\7أيالهم34.لأ!لافىعول3.،ذص!ة)آه"ههثء).ال،

!ا!!ل،ة4ذح5،أهآلأ،لما!ل؟أم!س!ول!شا"آكأ(أحلا+4!سلهأ0(4غء553،"دأ+!س،!--

("475ء(4!س3ةغ،ط!ل"،44أ*4"5،أف!جة،.كاطهـءحغدأة!س3ز!الا("

03!دلألا!،لماهم!4*حء7ءعىل!لك"ه!،5،أ"!سة3،!ي!،آص!83آأهلآ.!س+حأأل-س!

ياه،54"،4ةح3ص!ة*س!!،ح3،!،14،4**4)ج!3(0"4!س"3-ح"أحكا

5*ءلهأيثهم.،،1،،1*لاس!ح3هملم!*4!33لما3ط6\،5ءظي!آ4ةكه

ال75!64*4!سق،ة67!3ا+هن83*؟ح3ح9(آ630!ص!طذآ.،،إ

!3لهاءأط3!س*"3عكه5ةه*،،،"7ءع!!س!ص4ع3ط!،،4ح3م،.لاه

يهلا**3،،،،آ4+3!ا3ح،8ة،!!ع%ذءيمح4اب؟!ك3ه*ح3كه،،"ا!ت،*،ج

(4ء(8حثمطذ)!!40يهلا،.ح"الحع5كاةعآ*ح437!صس!،لأ(ذ،403*
4،الحء943آع3م307اله!+،"أل،)3ئملا33آة،!عحة187!3"5)!13!4ة،5

(1،5ة37ةي،،لوأل31أل53ح31،1أ*ا!!س،أأأل+*،،"33مس!لا،3هآ*ج!!.أ!!س،"(

شا3ج2،أ.ة(ألز،كأ"حأناحة*3ةلأيأ3"خةلدأ40ثغ7ع"!سع،38!خ9*أح4!ثمذبا

ذ،آ،4ح1لأالا0،5ع35!7ع3فةءم(4ع.!)عصا+3+ج.3+)حلافىحيا*ء4

لا*6ء43\3جفا!سولحع"لها3+3يزولكا!62ءع!*ةاح*ة!ل5!،!ك3"ةمول5

!،،مه*أص!4ذ،+،53،"5لأأمع1!033343ط44حآ.،*!45له!4!ص3!*3!ص

ل!آس!!ا3!سج"\،عآ،!د5آ4ع6كلا034،،ل!س3،307،،،3،3،بى"ء!،ةلاأ2أ!4ع

*ء3ح+3(0حمل+!كهلعلمإ5ع!4ل،عحلم!ء،مل.لأف!!لمكاي3لملههـ3حمل!ك"ععمح،.هاك"

"!ص3ص!ك!ه"ثامأ،!سأولا8،غأ5،أل(ه!لأ(45أ!حس!ك2،مله!س!4((4-لم!ه

34*لا43لا3ة،!:!ل4!س37!اهأ.آه!أس!ة330!،*أد33آء"4ج703،!س*
!3*،3+!سحح3ل!لهأآهأ،حآة3عآلا،كلأ!.أ،لأ،طغ،،إآ،،،س!فالأحس8)بمحه*"

4ذ()هلوء!مح،4أح63غ*)كا+أس!ح،*!"مم4!مههآ8،،""6203"امل3حآه44ع

*!!44ح*)د"*إع31"اه*.ة.لا،!.2أ!.3.ما90

ايرأ".".!.8)3.4.4".
*
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ا.لآهللملحق

هـ"4ولحآ!*له!!.ممر

ح5*9ياع7330."48آ3ة!ا1*!3(4لأ!؟،كا7عع+3!"!م4!ص.

3(3ج!لأقيم،"!ث،"الز9،.ة.ح4ع!سلهأفى"،+ه!س3(4!س،*6لاآ4!ص"ح3*رك

ه*1س74أ!س14،!س!2*ولمج4-"!س+ج!.-1(ة3*5"م،.ة5لما3آط!!م

طدأح3ج1!ك5،.!ص،،4ج!م4،(3أئالم!لهأ!سا!ل3(!كل!لح!57*"!،،!ول!ل!7جيبما3ح

(4سا3لماذفي(؟ص!*ةآثة*هكهح3!س3"!ك4(45عهة*آآه"45كه\7"3!هل،
(4!!ك1\،!س3!م4ع3لم304ع!ي،لأ(4!م!ص033،14!مهة،أل!ال،"3حهل!!ث4،أل
،"نم*أ*عجعآه،4ح3ع"لا333*هة!ذ"4ة!س"لأحلأا(ج+ألس!ي!43.

،نم!لم"-ع94*لملم8ع830،!هحلمفاللكا4ه!مل4ء*إل.-034!،أ3(،"

3،33لإلأ،"ه6!تطال.أ*!"4ء*!اء+"نلاه67!"ل!*لماكأله!5*ة!سلأا،،ثةة،إل

ءمر*له!*!3!س)*،ة*!س3لا7!مالء!امل4"،أاله*!س*؟430!!ك*،6(لما(4"!

6"أ3أآلمةلا40+ة،ألأه*م!،!23(ذ(ص!س!*ه!!ةص!"،(!م!!لإ36ولهدأ3

ملاحيألاه،،33"م4"،؟ء4لو*،ا5،،ة3ل394!س4م!3"،ة!!ث!!4ط!ص

ة!هي!*ح8!،48ءج4ول3!س3*11،"آ!مء0\337ءم4!ص3"له(ة*"ول!*4

اهم!4ول3أء*"ءلاا"!ص4لما3م.له!*534ةله!"35ءآ!3ه"!ثعخ،3لأ3!م

*مي،\ألكآهم*)ص!4!س5،ألهمألأاص!ل!!اة4جلأاآس!ةاح!ا!4آكس!لاامول5-

)،!ل1؟لألالأأ!س!اك،!،ء؟لأ"5مآا135!ءذ،41!س!ة!اءل!6ج6)"ه!خعلأ،،.!7ة"4-

الحهملأالأةاآ!،!مآ)6!!أ+أع\71،عول(45!"3!مه!،+)أل!أأ؟اح10ة3مة*تى

ح5،"آأئ4!س3ل!2ءلأس!ئى4لاح!ا."أ+!همه*ج3!مهة34!سق(أكء7.ع44*لأز

همأ!(أ"!سهء!!ح"م!!س)اللأ4ح4،ة1،!سلو،آ.ة"أ*ة3*هآ4!ص"هأ-،"(52

حء،!!+ا!سلأ،ح*ذ03لحط6؟4ة3عع3ءة4لأ4ع!ث30"،ح63ة،61!س!ةول

(5؟!3ناصما!س!س33آالا3317حلإح4جلى،430!ا!)"هولآ!مأآ!س12،40،!م

675؟+الز3"لس!"اسأة،س!آ،33!!ص،33لا4"03ج،ا،12/أ،ا4!هلس!لأأ"-آلأ)ول

7!س3تر)يم*!ثم))ح".أ""آهلاا(ح3ح*(أاغ!ك،*،ه"4!س9!،عآهس!ط،

ح43ذ3ةملأا!غ3لأا8،3ي4.ه\لح"!أأ.)آ،،ة5"!ص3،!هةكا4ح.!04!*-
لأ*جاولإل،115\أاةاص!لأ8،ءس!للا!س3آ!3(ء"4!مه"3س!وللا،8آثاذ!*4

12لم4ع،ألآكاذس!4حه*33!هل3!كلأأهة3ا"*أ،4أل،3!س*هس!س!لأح6،س!"ح3،،لإ

،345"أ3،+لماله!ةطة*اك+،ء4آء!-أ!!هل!س35")حلاعم،أأ!(أ!كا!ى،.األ6\3"،1،

*400يا6،لأكا!س.لأ،س!ع)ءع!ا8!ثاولذم!آغط"ح+*!س،"ة6\!ة،،"،!ة*،ال

4*1ءح4حح""لأ35ط*ح"2،()أل"،"!مط!،!4،،3!فلهأذا،ةكلأ*آهص!كلأ!ر،،

6عح*أل35ط!س*676"ح3\7كأه4!ل2\،ة"،ح،أل!سع،ولذ،ا!!سأ"+*3

25!*ح33!4لاأحء،ال4،ا!أ"53ز،وللألأط!!امأ*ول،3،6،3لاح*مع!3،

هآ6ي!س!ي01)33؟أ3ة،م،،"خالأأ،لا،آ3(4!س!!33م3آل!آة53!لا،01

4احلا4!س4أل25أثع3،!س3آ35،80""،"ح!سآ4!سذ3ح335آ.3،!،"لى،!ل
ع1333عي!ط"!م3ة!4آه!س"(دم3حلألح!3ء"4!س(آء.ي!ءث!

364لما679!مه7+ث!ح3!س،لأأحآ!ء4،لهأ4!م،ذهم!4حا403،آ3ء!4ج

6!آ*36اهة!س!،1،-س!هعغ!آلاأ313؟!ع،3ةلأا!ص3ي3كليذ،*؟53+آ،ةآ"+،،-

4ة!حن،،إمئآ3406جلأ22!3غ"3ج!؟"!3آغ،أأل(أإلا،1لأ4،ح44لإ31،ةما!أس"!،ه

!،حس!لأغ،،غا!5،"3،ة54اش!ا،!ا("4حغ4،أ!اش!س53،لماآ30"ألأة،ذنالها3!س!ل3

8،5)،غ!)لو،ولح.ل"4عملا!س5الا،همأالهأ1ع3عآء3!س،آء(!ثهم!671،،ل!ح1،"
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!!عى**،!.

ء+ةثا!لالألأ،5(،علأم*لأ،(لأكاأل"!م،ةأ!(،ح4،*!لالا4ح3!ص3علأةل*ة

44ة3ح4حإ"لهة3ء2*!*أل!ا،أ33كا*تلأحم!ة،5أ*لما(ة*ة"3-ح"84
طة،،ج!ل5"آهيلأ5)،ال*6،+ع4اثغ"آ5!ه!.

!ط)،01،4!س3"!3!م،شاذةءلأآه4جلأس!ة3+1ء*(هلأ!صله!7!ح!م4!ذ

8"!سر!ث!ح!ا333!م؟ه،لالملىهرقةءلأا3!ث!!سه*63*ح3"لأ،!

لالمل!3!د3!له!ح44لااع،*30لهأ*ذفى5لا!ال،ال،حلافى!ص4ةي"8هول523تلاذول!،.

*!م*قهلهول+)هكه،!م*.آ*+،-،09

".!*4("ح83"!*!!سا"هلا"4ح4"!*4آهـ9"!4833م!،،*ول4ع***ع**80

"ع"،كلأع:!"44ول*أ"كة"!ة7*ي،"!لأحط52حط("51،5*)!ن35."أ!ا
2.!*"ا4!سه"!س*لىج4لا!س"هآ،ء*)ع93؟"؟ز!214("ح33!3عفىه!ء+هظ!سىكآ2ء
"ح"ة4!!!،"ع6"هط!5م!!هـول،3*3"*،:ح!.هـ*4،4!3ول*،"4،،،ي*ة*
6.3+ي3عل*2!ي"جلاكالىح3ع83*ه53"أغ*+ء!ك!سآه"4ي"ة!.!*4،4ي3!ح*،لو8

آلاءآء،4!8+برحظاها!لماحكهلو"ه"("حح!3(4:**4ء،*لهه،"ح"ق"*ئ"أ7*ح

4.!!"؟7!ص30!5م4!س38"أ)اح!8؟3هماكأحج+3أ.19لالأا7!كهء\7!س30ـهط)"ىلأطا!!لا7-+هي
ا،"لأ+!4،!ح*ع44*!،)،لاس!ا!الاء،افى*آه4لما31()\!س!3ـه53هم"؟ح!!3،"،
"أجا4ثة3+11لأ!3!س5"،،،،أ،م"لمح!أعولآ4!س3ةث،"ال،3عح.،لما"ه*أ8،3هذ*!سا"!م"

5.أ"ء"!ا؟،4لإ7!س"آه،4!سيف!3)همج5،ا*أ"آ!صنم3هم3!س"ح3،)3.ط"!ا(5"11!ص2"(ة
\!*3بمأأل!س؟؟(أ"ال""8لأح34ا"اه4":هظاةا41،ح"،لا"آآ"3،،4!س،في4")لا"8

(ءم"مبا6،لاس!57ح+58م"3:3*!(4!سأ53،3،"!س"،!ل3!كا3آ"5آ5312،ع)"،آه!

9.6ج53ااإ"؟؟.!\31،جاا4عء*!3أظح،االلا.لأأ++!آا4"ة،40354!!ل.5!ك4اثما2*عاآ
ظس!م!46!*ص!ا،!!اككه4الا1*484،0أ!ء!"34!،411ج3أ3!س،ه!،!س.الما1(9")4أاكأس!

6.7اولا4حي3مة"(85+!44(4!3!ي!!له!"،،!!135ول5م3س!3!ساأظ،؟5"لأاول
4هكأفيع435غ"*3ح4لما،"،كاه،ل!آحا*ة"ءلها،ء)لأا؟ح،*"ا،!له!يلا1ححكأ!5أآ1كاح38
".!س3!ا\7"*19أظمما:51!،**لأ42!سة33مج3!3!اللاكل!3ح!!م"!س2!ي!ص305*شأ0،2!"4

،18!س،4!ة1،لاأ3!5(4!ص34ة3آه1+"،ع".!لالأ8!ثأح13ح،م!اآ69،!س3!س!!،48

4.4!جعم"مهاألا"!.؟ا!4م)آ5؟ء1،1(لأ34ع+3أ.1)ا!محفي!*3أ!!لأ*ع3ح"3"حنكامالا)!كأ"ح
"3ة2+".كا8لاآ(4!س6ةا"إل"هم،4أج173أ2اج5\37،كأفى19)آح3ياه،1،ا510ضأ4+،3آ"4!

،ه"م)آ4له!8لأ4033ع3.3؟،لماأا22"ير!!ل4أآلإجاطل،الاأ"ذعلأا311،!أا3)أ!كخ،،،)8فىشأفي53"

ا؟أه"3،+"!يآ4ج2عيلا*335ا!أ)\كطكهأ"لأا،أع3(*اا3:لمالأ،ل!14حة3ا"ا!17بعع3!!9

،"88!ا،أ3،،!"ا*ع4\3ع*لأاه.ذأ)آولألا!ا،!إع"الاام!لأظ":*هكأحآ)ا!"،"1!ء"اأ"ضا

،ي()أل5؟ألااحء*اه(4ع،مهلأه!ا!ش!أل"أآز678حده"!"ا،ج"أفأيم،)خ"3!س1*

،115ئر،،ج،ةئج!ط"3!ل840كازلاأأ؟اآ4ج،+3!حظ(ه*2لماج)،!آ44!ة""أ*"!ا!ا-

"2.ا،..آلمه58ي675!هةمنر!3ةهث،6(1"ع"(")-)ع!ا،3!ص!س!*ج4"50+53ح!!"3!

)11.3،ذ33!ل8ع03ط"14"!*أ*"س!لا"ء!ا!ح،آه"4ج4!!"4)434ء!+75آع(3ا*3،!+

."4.،4بءآلا4033لا!آه!4ع!0)4!س"!ا!33)6لااآأي4أ!"!3اهل3!لىهية349"أ311م5

"امح5أ*24!أ*جاح"6"4أ!اي1)؟8لاآ4معآ3لا+را!س!،1003ح،1،اشهملما83"3اح*13011ةكاص!

15.ول3!غ"5،،"لهأ11ج،آ،فئ1ح3333"ا،آ.كهيمطد11لهآ4!ص،ه"،3؟ا*ط)س!في!7ح38

ك!،4"9\اك!5!ولا46*ح2!س2معا)!3،"4هآ4؟ا*ملماه")++3إ)،!21+4!ا!،،،ءلأ*ا("
"6.ارح!ل!!.ح2.33"3"5.،*افي"ي(4أ3،1"!31هم"6ح*.!"!ل11،3أةامل!،)؟اش3مهـا

"ا-ا؟."3)"101(!"ع4ى3!خاح"؟اح11!!س3ح4\905لاا،ا11()3حرم،ا!"لافيفيا)ام،!ا؟ر،انر"كأا1،،:

،4.7؟ا*1ا!ة34م4ح*كا!ال!بم3هم!ا!.+أس!د!"،)أع!ا"أ!!!لأ؟برعبما"أاا"3!جفي*أ

"4ج؟آأقي5!.3"،)لامح22،،4+م33آ"الأ،4ع*).9،1ة7أ)!4"3ج،8دآ1)افىمي*ى!ام3ح،

+ا!،ا!أه.أ3ط.!1)(111+أا(ا"3أ31213"هم:ية829آشااا!اج!آنرإ"(فالأام33ء4شافي5110.اث

!خ،"!س4ع!حامل!"م)ثه"يف.!،1(ا"1.((ا-ا(0(1)غأ32لأا!)ا"،1.ا3ة(ل!س!لا،!بماذ3ع.؟!114

)8.!آأ\ه!خاس،3اة!ل"3أأ"5("؟)خ.هأآ*فىاما5*رلح؟ااا.!سغ6106!ه"آحإماألاكأ3!!3!،)احاأا"ح

14اذ)خ4."!،31،5،،"ع،ثاا!-الا!دءأألمح*،*،!)*او،*)،لمالا".")،كالى3أولا!طم"!)فا11؟)،،"شا
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13!ل!!ول.*آ!برم!

"90.كه3ول!ع8(لا1402أع3+هلا،"303.8مل"ح،3مع6\ح3كهة"أ،4*أح*8لها4"ـه8!له

ة*44أع3انة،5:هم3،"عأ463ة)5ح3!ساة!ي!م*لما60"3(*حةكأحكاةكاه!له

هـك!ة!عطكالألعه!6م،8*ا"ح*4"عأل484.+لا

8،آ*،11ح"3!س4ة(حة5،"5آ!+"!ذح،،،،043!س3733*30!لأول!س3،

،،4،04ذئ!مه!!سآرةـه*،3+!،"،آ!مه"33!ءطح،!:آهآة3(1\،ء"3ة،"-
ح،+غذ3،آءه"ول!س44.33!3لا7!ح5*س!.!لو4(1،ح"ا!+ط3،+*!مه"8ء2

!-أفيج3ة+ة،،!4ح4آ،.ه*حث!ح!5،أآ!س3:!حعلا،ح8.ء،4ة3،0+"م

1433لو"!سأك5ولهة؟ةم3("ثهلاء3م54(*5+!س!س!!أي*!*هحة(3"ع3*ذ
ول+4"5،"ة3*في!،ص!،؟7لاء!ا-،ة!د،أح3!س3،"4ة*!(ه"+*(آح،آ8خآ".ذ23

(4ح*!(ة8)!55لا\\2)،ذي4آة434،لهههط!ص3حس!ص!ثه33ذث!أب!7"!-
"3ه"أة3!ص1.4،!أ!4!م*!س3حأ!""ء*526ه!ثةث!لأ،!348!ص5ذخلأحآ،3

ة!ك3ع،أر!ل،ذ!م4،ك*4لأ1!سلأ3!سول33،!قهة4!م4)كث!طآ"!ثء!ة3أهل"أ"ح(

4"آلأ+جأش"أ3*آ!مه"آ،ةي!!أة،!!3،لأ5(ا!"آ8)"أ!موخ3لاحح!ةةحلانأء،3(.3

8!*4!س3،.4!هلة3!س*،،لهع3*ألأا!)ةله!3!،ج3-4ع3.3لأ)ل3م68أجلها-ول

"1!ة38خ"،ولا!033+أجح)"آهأصأةح،"ءآ*ة33ذثا،اة!ق4طك،آ،آأ!أيغيم3.،،

ع،أ"5عم22*5!ملج"+،أ!،!!!س،،،3ء!مهم!لأا("8.!ل9)!حغ3\\0!مغا"+ا،

،!511*ح*4!صء6؟ها!).45!سظ!ل،!ذ"")"مط!س"3،!6،،!(ول!س2!أ+،ذ"

ح"،ا+33.

.كاعكا،.ول3،إل،و*طلء3كاءلم4،لألملم("30"4!*ة*!

)،،!،ح،اك32بمههش!!علريع"لم،ءلم.الملمع!،مل3مل/أد،!خب،4!يءلم4!ة9ءل!

ع!!لع،!لم4عطلم!عكل4/لمعلاهلملمي؟جلم،وللم،5عنم،لمىى!لم4عكاعكاول03ع*
3،،،عغهه!،ملكلهعا!لم!،لمف!نيى3لم4عرك،2،عساآهكلهيه!3ءعلمولكلمح"،رعع:

لإ.لم،ىأ/لمع3(،،"ء،،ولم2عءكان!!ع،+عكا!34ع"عليآ"ه؟ءعكا،ء

،لم!ع3لم2،كلمهعكلي!لملمع*أ-.لمهم!5،!!!ولح،"اهل!ث،53خ3م"اله!هم!"آحعنجة"!!

ل3.3عث،.!مهخ،1،8!03مم")،!ة!ح*هك!أ،أل!!.آ.!س!سلة43،1.ثة!ص!عة"!م!ط،

35(!ا،ميهمول4جآ!33ألت*40،ة2ة*يآغا!ل!آ*!هل44(!!،ةلها"غة-"دع
"!س3!!،،ج!سآه(أ!!سدط3لا6)!،لأة\!64،"3آا!،.،ا!ة33عحل\10،ي33""اح

!،8!،+*4ك!أ"أطك!3+خ!س،!آء!،5\62ع*3!!"!،+3لهأةذ3لأط
*5،+حغي،!3ك!س!ة4ع،!(،40\7".،!لا!!*!+!ظأ!أأ!63!،2*!س!

ح"ه*"31لأ4ح3"بح!3عآ"،س!غح43.3،،+3*ه*أ2!!،ة،،فى23*آ
ا!حة!ك!س،!،،أ"4ع4،كطالح3الأع،"أل5،آه3*+"034!ءم!س343ة3أ!"!*

"!س!!س4ح35.3آه+،"،آلو6653-،"4،2!*،\!تح3"ح3ح!ثح،!4(34

4ج3آ!لوآه،4ح+51،"3"ة3لأة*ة3،)الهأة*،":.!س،أل"3،ح""5
آج3!س4*3،"4آثةلم"04ىن،لو12"ع"،ىي!!ضي4"كل!3ءلم!عي5،4!ك!ئلإع3ع4ءفى

عهمألملمكاكل7ئ!لم!كاء!م3ء؟!ل!لمعكلهى،حثمنا3لملم4.لمءلملمعكاع34."طج3،!3

لإء2أءكآ*عالأص!كأهآس!،ال!ح،،،*05(*هم!1!حغم613حا!ذهح!أه،س!*أ

م4ج3ع"*30،6"آط3،!،3.5،!،ا3آ،أذج3ةهث!كط!أ!س3حأ!ةاض!طذ،))!4

+3ج!امأح-3أ!3حعس!!)ع!،ا2آه.!أس!طمه؟ثه3(نجآ:!ك2،05أ+!س4غأ"10آ،(-أة"

4!س"70\2أ4!س،!!ض5آهى0345004ع.آحل،آةأهل)ال*آآاة!هل!ل53*ه

51؟
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!ع!.*"*كأس!

أء!مة*94!سأ3أ8ة5،ال0288"4!ث++لس!ه"3!لأأ!ألأ!33!كالهة3ح3*4

ملاج*ه3"3ثعج43"،م!ولص!،ا"آهأفىآ7!س3،"ى3(أ5،"3هآ""امه34"ا3(-؟4.

"4ة13:أغ\7آهس!لأا(3.3حهمأفي"(لأأ*ة-84"أ!صآهأيه!لإ،31831أل1.149
لأ،حس!لأ،،!األ*خلألأ50ي!صلأ)ج.6غ!31!ح،أ"أ233226ءلأآ،04ج3*

*ذآ!ص3ةلحفى3أهمأححل،ا!3ا!ما!أللو،..\؟؟ا،أ!مج!فى!س3ة)48ة3،،03افي"أ
ه،!).أك،\!ة!هه.،،3م4عاكأل.ة،أأل4.،س!4ج3أج3،"4ح3حهآ3!س،آهآ!لأا

ي!ث3إ3أل،ك،"34لما3ح4،جء"لماهة،32"5"!س"أ)ي!ص52"ا"يلأ-+!ثماأ
ص!!هبم3.4*)حعءلهأ6عا"ع3!ص"ع33ء)\أ5!جأ،8ل!6لم!"م!ا)!س،أل34فى3،

!*34جأ").ع3ح،!آعلى*63أج)،ء؟أة3آ38،كلم"ب!،ةلأأةب!ذ،ة3"،1،ألبخة*!
آطي!3ثهلا،غع"كه3-"،!ي!اح52ح338،.ا،لأ،اء3،)"ع334ة،ذ،ال*ة*(440!هل

كثلأ5،01!ل."4!سعه،4حأاك،"ىف(.4أ*ح3ئمم52"4حةكلأ3ولفىةة3

ول3،3243!س3!!كاحع(!حطلأ،235)"(4ح3لهةج؟+!س4ء33صأ،آأ3*فه3*7خ3

5،(13!سحةضأ*+1،!ملأ،فى؟ث!ح3،\\24خذ42\+!ك3حهآ8!سلو!هل!3"،!)!8(0

ثهلاول،ءس!لو،ألةعآثهح،\لأ"م2،"4!ص.3!س3،"3(!ا!س!3!س"فى+ا!أل!*،فطبخ،)4

أثلا\1ةث!صه12:ع335عجخةاثةا،2؟-خ"اااعلى،2لأ4ع،\ط!ذا(له!!ا،،غ،."لا

"!سا4"أ!لأأ(ج3لألأأشا(ةكأ!س2أأك!أ1"!أل،ه*أ؟م6كألأألأ،ي73!ه"أل3:أ!أ3

،"3حل؟آ)ي!.أججهمآ.!ج،21ءأ(11)لآطذ)\3،1اأك6).م،.!ح)133أج!!كأ،"آ!ل!.5آحااألأا!ع

ع،أم5+طأ.،آلايى3احأعأ"،رئ1)؟؟3ه5آ"ا.؟ع.اكأ4ح*أح)+ةي3كه"لهم

26\الأذ13!مه"ال!!ث)18،3ألأ،اةا1.033؟امأ!سخ،،\"!مآءأ653آلا6؟:أ)أصا4!م3

م!ثحلأا؟ل!3!ح!11غلأ2\.511لها(25ج،أ10!س*،هآ)؟لاح3أالح!03جآه،*"

!سه3أ4،سألهةلأةي4أفه3لأ3،لأ!أص!،!،أل،اآ35*62"آفاةلأأآمآ.!ص+))أل"!*آس!

*!،ح!ا.ء34!مه!،ح،ءة،،ج"آهمل!هكاهـ4،(س!،ي،335،"أ"آ)اح3-ح

3ء2ع،**للأا،اهم!أ!ع(لهأة!!""لالأا،ع13.6"ء،"،"ول!ل3+هدصاطآءألأا!س
حآولة3*ا.اغء،ب!،ه"3،!ياسأ"لأ3ع!ل3!س3ج1،أ!3لأا1ج\7،ئأ45لماذكأ،؟4

4"!6"اة!سنيألأخ3!!س)ألألهم).!ساأ"دل!أ،لااهم)!ج3*صال!ع3،أل4أ!!أ،*،!لمافى
لا92!6ح*3آء(،4ح3ور"33"،أ!م(أجاآ)أىلإ*عله61ام،أ!ش14،عكا35ه!كخ"ج4،

ا،لأ،!ا!،لأ،1ح+لأ،كآه1؟،1)،ات304أية3"ع!ل253!مألأأه!لمأس!63أ3-

!أجلأ)!م!ل"ا1ىثة33لأ)هغ117لأه5يح3!صل*،أللذلاا13اد62!س3ة،أل4ثة3-ط

*!س!يه!5ء.3.64ج"7!س،ج10،ألةـه!،)3،ةأ4"3طاعلأ(ة،أل3آ؟أ،!س5*،6"آ3-ع

34ء؟أل.3جأ"اس!عأس)ة"3ح3آع!ا(،3!!35ز*ل!أءةاعء*!للإ،34آه

همم!ث!سأك1"1)3خ3!"،).جدج،ا"53،لأاهحلأا"احا403*1ة،ذةلاأآهآا"!ص

"ه؟6"علإصآء!للأ،ظ*،!!س3.لأطدفيلأ5!هل3أياةلأا!ثلأ،أ"ح!سة،اعلأأ!سع\\،أ(4
س!ث!،3!اءأغ1،!3!جم10عأل!،س!!س،ل،أأ13ني53!!-)!كىملأ)آه5،آ،أأث!0!

3يلاع*).اة!اكاح؟آه+كل!!ة"ا+54أ3(أج7"3جج!سعل4م)ألح4أ!منا.!

445125،،،ا+)*!ص!مذ+،أل4ما!دآلأ1لا!ساحأ!3جءم!ص4ح3حل،)ألاهم-خرح

(3!"3!الأ)أل(11"إلب4ع+9.5حدملأ،لألاح،).ألآأ3،لأا3!آ!ص،أل،ا!ص4س!لأأ!5!.كط.ة

اللو،13)،،لو(.لألأاحآلااجهم4ة3م3،ح!ع!آ"عألحاأالأة3.لاأءأ

!ع02.2.3ال4،إلالملميكاعجء..ملز!ع،ءلملمكل"الملمع!للمئمءلملمبهىج3،مل،مل،"ه
لم4!ص-."لملم"،ىعىلمل.ةث"أك!ثبى103))كاععلاإس!+اس!آه33ء2"ة7،،ال!

لر*
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99،

ةكا3آأآ45لا.ال!54،"هآعطأ3\\3!ث+3مه15!ث3أ8أ!-3،*34ث!حةهم4!ص!!

كلألا!س33!3ح46كأ+،84)!أل67!ث3م!س!4صا،،عة!46ء8،أ"أ،آ!"ح-*آه

-،3ذخ5:!)آلة4"33يهلاعأكالإي!33ع،لأأ"،آ،ة،،ثهكلكاح،!ولةاآحط3+6،ءلو

؟.5ا3لأ!ة،؟حح،(4!س،ءح"،3"ة3ألأ،حلاسأ5""خ!س،أ+1،3"!سلأ،+!ةء،؟،اة!سيه!-

4،ع1،ألآه(4ح13)،،"+!ساة"ح.ع!ا"!ش37لو\.4!اه4أ-اح3بم(!)+مي!آه

"4!ساه!ئ"،33،343لأ،ألا!كه51)مآه!4!ص"أ3هظع3آ.أآ4إ،أل!عاأل،.خ،"3-ح

آ،)س!33آ4ح3+"ة!س3ه!م(".!س3+3!ح5،"3،")،!سلأ*338ا!غة-،هم

1512؟محأ+آه"4!سع35")أل!س433.1-"آ،جكا؟،س!4ح*!ك4،!3اآ6\"ع3،ح

!+ة4،4حولآ!ههع3آه)،أ13.!سأةفي5)؟،4"ثع"ط!س،آ+!3ج41)ةح

هآ344،د!لا4ة3ج"**!+*!ا،"5ححلمالالأ)35!،،،،4ء!ل!(،،أص!3ء3

آ4!س\\205،4."4!م"+!ح3آه4ة3"53لأم!"3أ،!ه!3*هحامل،آ!ص4

54دجا3*،4علع1،ال3!"هذمخ!مهمم4كطهعأآ03(3مه4!س3(3!ل!س"

!ة7حغ+3*ح!س*67.3أآة)أح،*ول،اع3؟ام5!،!أ،\،،ثعحح2ءلهم04!*-

ل!ح++،،44ةججصا"31131.3303333،أي!سل4أ8ا!لإ+*ه\\،!5"!س4
لأألهأ!صاكأع("ع."ا+"ةغ!س+،"أص".*"\ع1،لأ،آه62سة،.أ!38+،1،ا)!أ3(1آ!س

آ)ا؟+)ذ؟!افا،ةمفيآفى،الهأحلو،!6ع(،!3آ4آ،.5،ألالآأ،!س""أصء!ح!اسأيملاوافى33

ا!5،0غ!ل!ج،!!سء!ا3!س5!سمهاك،+،"!س!مهءآ15!سلو343،ح!ا"633!س3!ص

*!!ي3طح!للأدا3!ص*ج،،!سح،آ8ةم!).ذاسةح3،لاكا62!4ةج)؟84!تلأكلأح3!ص

*5،.!س-3!سس!آ*"!س817قيس!صأ"!44ءم!،33،آأل!ب4!س"ع.59اج،اح3أ!*!س4

اأس!كال!(1"3!ك5+،ا"\\،!س43"،!د.ح!ا"3ح6\مح31،ء،،حء)!3ة4!ص!

ثه3"!سع35خ!س.لس!

كاعح!4.2..ول"و4.!علمول3حي"أ،*لاميملع!لم+لملمع7"!(لمءلم!4ع!

!ك40،،لملهك!*،"لم؟،وللمكالم4ع!كا!35كل3لمالم!عءكالم،-المف!يملممل/الءعييى"ءكاع*ع

لمململ.،"،م-،،أع.لملململمع-3"لامممه!عكاع،87،مله"!هلم30"لملمع+عولئ!كالملثكانالمح!لمه!دلع

لمه!ع(لملم!ع34لمكلهح04!ئ31لم4نص3كله3ع38!-.3إمم((ع"!ع-*هغ

ل!!أ!*،)!!!مهع،أآ334ها!ال،!هآ4"،،"آآأ!.!سلأثع33،"آء*لهأ4!مه
ج!ةمج،غ،آر)هم!3!ءالمع521،لأأآةة3!س63ةآ!،س!4،+أ،عث،!مهم،1،!سخ!س6\3ج،*5لأ،5(

*!،ول3"آ،ا6(ول3أل+6ءاة!س3،ءا3!3أ"ع.!،،(اعث.،اكء"!م،أله!لأس!

2+ح).!س.أص!ل!،لاه!.ء!كة45*،+أد!ح5،أل("3،."4!صيهلا!3!س"4أ*طع

3"!سول33.،ح!ه!ه!4،0!ص3لأم،.3ذ6"،محثع+33أ!+،!كاص!"أ،ج+،6+!ثةخط

"،3،"ةثع6ح!ه"!!ء!ج4عء؟ؤ!سحلم3ي4اك!لوثننع،ب!كالاآ!!أ5،.آ5أ!)ذ!س
!.لا3(4!س4"أيهملأول،!سا!س،4!!*7هثه!هث)"،63أولأأ*9ممأ4!ص.

أ"م!45*ح*ء*+!3،(4!ص،أ!هلوا!3ح+3"،!"!س3.!ل!ول"!مهة73+ح

،حى)!66ول*هأ"،!ث!س73لإ،+"!ااأكاص!ةنأ*هذل!مه.آ،"1)!سحلأ،!ح35*4

!)،!سململ.مل!صلم،ىحم+*44"ا!سء.ملييعلم3.!هئع،مللم3ج،!3!سبالأ،ةج31*أ*!4،!)آ4

ام،"ا،!س6،ع،!*أ8ا8!س3*لأ!س!يك3+!!س.\\مت!ص!3!لكآا!!حا3آآ،3-

)إعطء،3حل6يف،"ا!كغأفأ663(3آ4!سة.!صألأخح!لأأ3)!"!لأ؟ةآهمأ!!س5،"2*"

"3ا!.*ي(4ح!ل3!ص!سع"أل4!ص9.!سأل!7!ص!،!ا(!س!سلألألا)اعآ،!ثةسأة!م
)ه!سيا3(3آثلأ!ص3!سس!حلا!،،ة3ح4لأ5!3هم!،+مد)8ال!،آ،أل!س3قيحأ.آ!سخ3،أل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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!!!!ل*5آ*.،9هـ

4ذ33*أة،+3(5،؟ح3!73.!!س023،ول!لاآ"(+*،هح*3"3:لألهم!4أل!م"
+1ء4آ"آةة2ال،األآ4!سحء*،***674+063!سأل34،*!أل"!سذ!-

م!ص33!س4آ35*أحلأ)آهم115\7ة8!ك7ع3لأ"!)++أ.ط!6"!م*هذ(س!*آ"إلاأذ

يمء("ا!ص3،!اأ،أ"ط"(ات!ميا!س43"ك!لأفى2أ!ل،"لما"أهخة!س"آ*ة!هداآ

ولء(-اث!ص"*م!مج!4ة4ة*ه!ل"!هل"*آترلأفط3ة!،،4!مأل3لمفىآ)ول*ةطلأ*س!4!

ءآ!"ا(3لإ33*ص!شالإ*ة44!س\7!ألآههم3!ص"،كهة!سس!لمابهلأأه3.ما8للا

ح!*3سلأ!ح3صأت!اس!س!لأ40اأا!(!ص؟،4ط!!هل81،ع3!م"3؟8!ي!س("ء،463+7!ص

6ح!18"3!ص3.آح\3ح4،لو*4!مآ"!ص"أ"57ة4!ص،"ي!م52ى04،،ه3الهأ8!م
ظم!3).!س53"امل2"035مءم")3*ة3!ث،،8؟ال!أآاأةلما3"3*"ةء*آء؟4ذ3

"30.4ح(أفأس!له!ظ".،،+اص!*لأ*أص!كأس!8،،!كثاةولول6ص!كالاطي3،،،"4!!ي
لأ5،أ!ث3!سال،\+!ال3"*"45؟3ع33*!س!صآةى04،ء)8ع"أله!7جء!!ص

هآ4ج،ثبمالهأثةة18"4!صثع35"آ3ال*ج!سآء!ن،(لا،ع!ا!لا!ء*،ا،4ح4ه!!

هآعك3فى4ة3!.6+أ!س،"لماهلأ4!4"ص!لأ)6لهأث!6أله!!ص3آه8-4!مه

لهلا53،لىة("لاخبر!4ولء333ح17!س3س!ط"،،لأ،س!")"ة،ا"ه"ا"4لماعطلأأأ*3

آ"لأ34زخ!ظس!ثكا6الحءلأهمأء!،(ح،؟لما37ذخ،هآ.6ع34ج*ذلأ!!"ة+64
84ح!"الآه!،5*اه+3536لأاأة."،س!334ع3ملم!ههث"5ليلمءلم7ا!-

3معع51،3.لم"!هل/كأ!3،"4عكللإلم3،هح."كاه،لمص!لمل5"لع"ء

رح.4!هلئم-لمع.آلم!ج"،نم!صجزآلى"!ىل،،!ق3ع!المكلءف!ءلم*حلململم،عه،ملم44،ولفىى9

4أ.ءكلهيملم!فلململم(،رآع.لملإ\4ح*لأه"،،+حط!لألا،لأ!س!لأ!مه*+*،،3له!4*ول

"5أ،لهأأثةآ!للأدثح3؟304لهة3ولهلأ3\7034.ول3لأ8ول!5ه*،

ئلي54،!7ة11ثم(314ءمه!!هل*!م)ة!ةلاه3"ح330،أل3،!74ءأة7!3!س،ة3!ص4

،*لا*5)أل!ث3،!ص3"4،53"أثعع35"3!م"لأله!ثهمث!34!مه،!ك!ص3(0!كع3*!م

!ءل*،!4ى(ثع37لألا:ر،ح،م4ح،لو+ا!يلاأههث،."6،4!سة(أ6!وو3الأط1(1،5!يم

*34ح3م35ال،ا-،!سة3!5،6+3س!لهأ3عة3.ولط4ولهك!لإ15،اةكلأ6لا4
ءول!لأام!كأ3،،ء3همأ8آ"عء،ع!س،آ"ايأثةلا!س15لأا!43لأ4!س33،ألول!5!ولح

ء2خط3أل+،آ،\7لاا5"الأغ7!صخا4+73)"آ:،.86+)أل6:3!س3"35ثاءلأ

أح5لأغ1،!جآا،!ش"3ج41113،1،!)الل!ة7ح!الأ!+أ،!ءلأحل،!ألحج!ل!3(أا41لاالأس!

!صلأأ،،هه)+له!حل،3،،،ل!!أ"لأخ+ا!ك!3،ال03.3"لاثغأ!،."6!اول!س.،،*1(4لا3

3"إح!3"اةأبما7!ل3!اجحة!ا"!،53،دأ4+آلهأ403!ملأع3آ3آه"!س

*هة*+أآ!س)"4أ!حم631،ذ!س64!ك!س3ع!ح(!ل!ألأ،،8ح!يأ"ه4لأ3"ع3!س
لأغ3!"آ(ث!لاالأا35لىج67.3ع3!ك"أ،30!ة*1"اأأ!س4ةهم!حع!!س333ء.آآ؟+

ا!أ3،اث3*"4!س3ث!أج1!!*2آهح"ا(13س!لاوليمهث!له!3آهج*"،ا122!ر

اذآك!اا.164،،38!ص3أاآأ"ا:آلأجلأا!7!س3!مهه!،3"40ول3لأثاسأب،ول*س!

"لأأك!\4ثأثم*0،(4!س*ول3طآهى04ء)8!ب!!سأ3هآ3!س45؟ا.جل

آ!ع!اك.5.!9"4لملم5ا/لمع،مطلمق!*ل!ه+اك"ع/3مل/،ىململ/،عىل3مل/"51،ملإل

إ"المبم.لملمع"لم2!،؟،لملم!ء+أ/لملم8.ع344ىأ!هلمل!مل!علماكاك2/ا!ي"!المعمرجر7

2"هم4!.الملمؤآ!بما!!يمل/،ع/.ءلم533عء،ملهف!آ،3كاى3عقلم4،لممل!لمي"!كله+

ء5ي!س!الامعكا!+أ3ا+همه48ع3!33!سج،!5"*")..ذ

http://www.al-maktabeh.com



الأولالملحة

.*8***!!!

الآ7

200

مع539ىف!فهللأ،لئ!لملم!"4عولم3"طم9لممل!هاك!.كا.لإت83.!الأة3،ول"6لمه،"*

4!ص3لا!ج!لأا*ة!س5)*ا*جةآ،ال3لأ5)آ!"ع3!\70343+أ)أ34"ه!لاه"ا

"اله!5ي!ااول*أ33أ5،"1لا!3آ4+الما11!س4.(،"4!*آأ3ه"همأأ038،0

23أ!سلأ،434ةع03*الأ،،3ة33أ،لا،5كاحهثة"،حةء""هبع03ع804آ4!

ح،،!س)آ6أ!س!ءم68ئةحثرا406،م،حط(أر-354!س33ج!ي(45ح3!34

ءآ13)غ!*،،8حكم"!م3!ص34الوذ((!مم4لهأ5،،ثعس!"ام!ا!!م"ثهمت+3!،+كا

39"ة)4"آ+ا"ج،8!ص3(3نمءةط3"3ة+ةةم7!ص4ة3!فة"،!م3"!*4
*"،.ح4!م4لو*4!7"4!م3*+،*"!كاهم!ع33ءمج*8،85،ا("!س"!م-

اأ3أ5"ا("له!3)،إل4ثهلاع63!حج3+"اآ!س،3،!*3قلأس!ءآيأ4!م

!3040،!مأم!لك!34!م!لة4ع4ا!ال4ة!"،8"!س3!س5(3لأ،سأم!لأز93اع40*

،33ا*9ا!م4هول!ء303(*ةتأ!!،3*له!8،!س44ع-3ح!م*34"5

كل53*ة!خ!س،84لأ"0،،8!!م"ك!لايه!علأ،"ءآ!"3ذ6*"!م،!س!غ،!ص!كه8

لها!ةا.لا،ءآ2،3،4)8"سه،ةع*ألااي3ذلألمأعح(3+أة!!آ362ذ،"4الما!!م4

ذ،"له!4!سأ63!ك53!ئم!آ،."،-23)،45!س3ة04لا33ا!حول"ذ3"3"،"!ص

ح56+!س3مه!ل1آج،ه!س8آ3،3،ذة8الأأ(3"3ح4ةغم"5لأ،،ذ3،،67ع
،*5،"آاآ3.،،ح3041،حغ2لأاك3"(3"ع3"خذا*س!!ه!04عآه!س5)+-

32؟!أ"لاا(أ*ع.!4!ألآ4433!ص؟"03؟9+3،3!!*343!اآء
3ج،6أ*.جة7ح*8،0!هلط3،"حلا!ط!سهممةهم!،هآ،ا"ة3لأملم!!!ككه!س!،طك!

ء)"،هال،"(،*ذ-أله!آححملاآلما"ول،5ةولهآءغ359!اله!خ3،آ55،"!-*لما"،

43ح3ول+4!م"أل.33!هم!لأ!673!س،ة،!س3،ك3"1"لأ،56،)ة3(،89
ايم)!883(،!3*اهم(4!ص4"أ3ةلألأ5،ألآه"4حلأ"،!.آول(كلما!ثع،"!مآه

،4ع،!اجلما3(05.3"4ع!35ثا"!سله!ةي366م!س*5أول.34لايخ!مل3!(وللا،

،15،أل54،!م(4ع"!س43ءةىم"ا(!ص*!ة،آع4*ل!!آع3،3ءمس!"ال!3.-لا

،.+ج*حثس!"ة3!س،ة"لما"ثلإهس!11ء،3ء)ألألم!،أيأ3"ثهع!3+*!س!صآه

8،ى!ث1+أررأل6!س!ل"5ل6!ص(!4"الماه2ة5)أل52!ألهك*3!اث.،،*لإهم!4،،،
طك+،33!ة34!ه*!س6!كآ5،6،،،!اله!!س17ذ!خ(ةهلأهم!ل4!صلأ+3+!ص!م"6!ك،

+،"3-الماء677ة5،1،"4.3"3!م،اث!س،3!3!سهمأكح52ي*"ا!لأ"3"ع"*!ص

ءعممهآ3+ا!س،ي!+1لأل""!سة3حكأ!يأء!سآف!خ5ة!9!مل!صغمخة6ولول4!ص،بىة*ةطم

،4!س3+ا!لح5!لآ4كلاشأ"35")،ع"ة5لالأ)5،"لهأا،03.3هولهم!ط؟آ*لا3!ص4

!،"ل5آآ37!س+33،-أل!س41أل!سيأأل"ا"!ص3!س!36"2،أل!ط!ك،"ول-ر3
!*هع،.59!س،،!س1،4،حلها5!صماها"،!س33"،لهأة!4لأ!سهحمل"عث،8لما"6اأح،ال

م5آح+س!4+)،أث330!!!3"!سا،)3ذ،!هيه!(،"3عزدلأأ+،.4!ءلألا!

ل.26،!كلأكل!*اطد*+"ا5!ا!كاولأ،آ!لهةمعلم!ثع3.4أ64!س!أ،!4ةبم!84

أحك!ل!آى!ل!س*حح.،،"4حررلإثه!هح7أ3ولهآثأحلأأمم15له!ذأ"ح3،،03-

لأ"لهالااع3،.آ!لأا،آهآ4!س3!اص!3غ،3،ال6،،أكلاا!3غ5)13ةلم!!س5354-!الما

5!سس!مئرئملا)بمل!.كليولو،لمللا،ةلم4هفهجلم،ى43يكاململم3الم/ع"..3ع،آععيم،،لم!!م"ء!م

34ىلملم!4ىلمرص،مل8لمممم!لم.له!!ي543!لملىعلاس!كاتملم5يمنم،ع!4،!،اعى4/لم؟/4ىلم!

!ء4أ؟إه.ثهمل/إعا*.-"أ،ة3"3!ال!ح3أ)اول)،+33أعلأا،لإلماس!لا*ح
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لأ
اوريصينا!بهـاطوريةسل!!والإ.!افىسياامدب!!صدءتنيهمح!ص

!!!ي**8*020"

حه*5آ4ج3ع4!713،لما23\!!م*"3!مه33أ"!مءمس!ط"404،عهم!3!

ح!لم!33ألو!3!لو44!ص3"!"3آه"!3آ!س3،8343ة3،!سلو،يء4لو،،4!3

4ط!س،!1!كا!س33*ذ38،ل!7.3"5،له!*!س!3،!ول04ح35!س33ةء*خ3لأ3-

(!س)+3"ذ!س!الأا93!ج413ح63!ك"ا!حة33!3!!س!س،\+!3(ع33."!م

612هحل،14)!"ه3جلأول،!ح!ص8!ة"ةخا"!أل4!!،!ستا!س"ذس!!ا،!آ4حل!ك5ز

!ل3!هلم،!3آة675امل،43!سع*!"44!د!*ع،"4!ك3،35لا3؟هكل!3!ص!"ذ*!

،58،"!س3ة،!!حلألأ!ا!صلو،"،)+ةء4(ع!3،لأاة"*ولآ"هول3!لو4*7!!مب3

4!.7ح!حيه*"،أ54!ص4"4حآ3للأ!صح4،"آ*لا!.كا!سكا-ول:كلح5(!ل،

!ثكا!3(1،!س3!هلا!93!ء+ح5)!338*كل!!اح)7ح"ه*هم!*ء3!ن4!م"ع*هكهآ،!

4!س7!م3جم!ص+!س4"5،+3!ص*ه!ص8"ة!4ح+"*ة!!"4أع،2ذء!ه!!

*ةع1!ك(45ط!ص!ث5*5ول3!،"4!ن"!ص*!4367ءآ3،آج4!4ع-

ىع!3!س."4!مهم1،5ضة،!!ثع"33!+حآ35،*!4!مهأ،53!*،"3

ك!3ء76لاطءم3*!ص،!ذح(ء*!س*ذ،4ة3"*ءح.!س.*ءذ*،،ثل53!ص-

57!3،حك!ص!!ه!ة،س!*834"34*،3ط!هماك!!"ط،أل!صآه3!س؟4!!3ع

!!!3"ةم.،،يولء(أ"!مه3!ص!!ك0أ،433!،!ص3!س،+!3ط3،*ة!ول5،ع،

،،م!لم!له!3!س\3!سذ!اءم4/أ0)آ!ثم،3!ع3،4هآ،651كةع3ثر،أكه!"!ه1!ح3ع

لهأه!ة33ع3ح*آ3،2\،أعل!ي!م*3ة3ا"!س4هآ33*02"53أدامل،،ة،؟ؤكآه

041!ة*ة؟!3،ذ،!ول!440ي3،!ج،ة5)!،4يمأع،ةط!ثمأ5،"ه؟آ3!3

ثلمل!03!صأ!ء4!!ة،"ح674ا!5اجآا!ه!!3أهل،333ذ،"،18+"ح7!س2آ6.لهأ،

"ا!!سة!هثع53لأآه،"!مه،يف،!!علو!ث"5،؟!ثحهآس!33!س،*3تم!ا،حآمآة"أ

ح0431،3امل،4"ة!،!صلهأه!4حول33،304"ولس!،50ول!طحآلح!مل،!"،،"

س!("لما+س!(4("4عبمهحء*98!!سغأ3،لهأك!س!34أ\40،ول3ء-أ*لما

آهم*)3!سه*!!م"ه7(خذ3؟،ءة.آه*ذ،ا"ح"53*!هح"ج!هثمولح3،

*،،4(ا"3!(6\3"أ3!شالما*ةجه"*"4خدج!4ا!صا03غ!س3(4!ث4"!أع-ثهه

4!س33،ة،"،4!سآ!كلعةس!4"م!4ذع3!س*،)""3ة!3أ+،3الماهييا93!*أل

"،"7!ة*ةهآ.14!مه!،5،.أه!مل233\ة.آس!*كاس!أةآه4ةتم48:ة1،!4ح

مط!صأ033ء!لهأ"+كا

عكا730.ل"كلع،لماثه4ىم!!رككلهلم4عفىلمك!ولعهلمع*،يل!ك!لم4عنمول4لم5

2ء!ر!مقع3!3!مععكاء،!أ/ئك!لم5!كالململمع.-،،طد3ثعلأة3،،،3لاثع5ى"طعء*،

،،ة3،،،"م4حه"ة*ولءةءم،-،!مالذ،ث!33!3.44!ص*ةي!"7!هل7،(ولولءس!.

8آآ113ط53رك!.،،،ا"!س4"!3!س).،6*أ\34أ9مه!ل4!مه"!3ثع43!اك3

!س!كح3س!كاحول!*06هن!سلأحآلو،،ا+ة!"ح!مةه.ول،،"4!س،+33،"*إ

لأ4،،،0،امل*453ص!ث!ما!!*،!ح،"آه!ا،!ص!ل)+ة3،"3!س62ع0183

لأثيما33!كا3حأع+*4أ،"41ع5ح،!ا،همأ-5"33!سم"5ح(11ج3*!ل3!س،3!ص

هآ!)آحلأ215*58!)له!ذ+7!ساة*،+4!،\لأ4!س3حة+اةمك30،،آولحذه"

*!س5عء*ااج؟!ا!5،اما،53ج"م3ع67لأة4سأ45!أة!س3ء!ا"ك!ا*ة!سآء!43

!359لإ3!،م1،اث5!3!س،!ع،امآهع"إآ3333خأ!!،!غ5*هحة3م754ذعكلأ

**ء3!ملآاآج4.أةأ
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ايلرعالأ!تاا!حة!

ي02.ظ"**م!!!ول

يه!8آشا5*ة(4!س)آول8؟!"ح308،5-ح*62!أ3.3،*،!43!يا3*ولأجا)ث!47

.ةا)5!ـه4آهآا،!س!3،،!ركاعلما"ح233533"3،+3ص!ث!م)آ،03،.3(3"طة

ذ،!3"03س!أكااخط!س!ه!6،!س*آهما4!س3ص+!ة4ح!3ع!س03،(4!سط6!

ثع*يلح!ا)33+أع3.

4ءلم4لى8"ءإلم"كاطلملمفهءي3عاله!3ع03لم.علطجغع3"له4703!ك4عهي،لىلم

ى".لىلمالمحنم3كل4.حع9لمكاعكعلهحه8لم،عععىكل3كله*آع،،.-،،48،لملأي*

"هة*،.،،3+ال3!"3ح!ص؟"ص!آهلوء،،!*،+ح4،،،آه6+ج!ث10أ،!!
!"،3ا!!"و.4عيء*ا!"3ع(ةة4،3ع27!،3!ه،،.3،ص!!ول!"4حع4لا3-

ال!ا!فىحح*034ة*!،ألق،4!ح!37ع63حولس!"4!4كهة8")"ح4،7!م!ث!،ا4-

43!س33مه(4!ص!*3لأ3،!)"ل،4!مة63ه!5(كمةط6!م!س،!،(4!"

85علأ\7033،!4،3ع)3حه*!3*7)(يأ!،جم403!لكلأهي!*!"9،آ،س!

كك!4!حة+**ه*!لهاه4!س3ح،"ءس!"33-ع(4ح3!ذلملاس!!هاةلأ4!!م3

..7(،!لاء33ءس!ي.*نم،،ح"(آءص!ص!أ(3*حط"83،!حثآه
35!س*5(ء6حة*أ!ح*4ع4لو!ح"*جأإلءءم3+؟ه!م!!ئث!س!اج"5"4!م

*ج3أ!أ،\!!ل2(أ!!س6!أع"احا"از)آمة،!(ة،!6*آح،"أ!*،ول5(،!3-

،"،3اثعءا،؟،13لهأ6.3ثا!4!!،لما+*لأ!سة،!!1.3!كح3!س4!ص"ة!س(!س4،)،آلى!س3

،4ةنج53)ا!510
.!معكا8.همب2!!للم4!!لإء424،كاش!ى*3س!!المأغ"!تاككلء!ل5،"عي

ء"ىللمغ!ش3لمععأ4عكاعل!ى3"لم4علمععلمم!لمكليمل!فء!،ىف.-"!ثع!أك*63،
!3،كاة،!أل"5خ4ذ1.533"83!سأل!حأ63!ص!3أغ\07.5"سأ!3!ك7،3)امل3-

،.ثعخ4أ03،+63لأ،،!أج674اة!س،أآ!سة10"+ة،.أأط!سمأ+!ألهأ652فيها!!حول

3!كا\4017ةة1!5،*أ!ألماعلأ4.س!ثكل)"،؟!الهأحس!4اأ4!س44ه!هحآه

،ة5*غ،،،!ما!35!سعآ،+!س*ظ!س."5!ا(له!"حعثع50!*4ة"،،عع-

!ه!!س!ةآ3ءآ6+ثة3،3*4كأ4!س،،لأ35+5(،ث!!"ج3آه،35،"،،(ه

لهأ4ي!3)+هلو3،+!4!ملما5!سآهلأ4،3!مه3+آ.+ح!س*(3ء،3،*

(4!سة3س!"خ!س!3.4*هأ،ذ"4!ص؟،ل!،لماء3آه(4ع"اك13ةكا12+3!3

(4!س3ل!آ،ألحه52!س3،ةذ*0234)"3،!أل1،033ح3".،!ا3!،أ!،آيأ8

"*آام!س،،،،5لأولم!،!3!آء!الأح3ط!*حجظ9*ع56ة7ح،لو!4!!س+
4!كع!!،ةأ"،62!3غ.،ة1،!س3حولس!ح33*4؟3ح؟3ةآلمة53؟3.

.كاعكا.ه،لو"إلمل/!ع!هملىء4مل(!؟ملهكمل!ف،علو!810ولهة!مءحفى3:

ولءكلىلمص!كاع،لم!ليءع91!ف3!فى!د4لممع".،"لمةء!3."45،*(ع3ع3مج(ال،

ال)هلوآهس!ث!آ3!ك،!،6أد3آءأ!4!صول3أ!!س.!،أل"5!،!!"،3لهأا!!س

30حل!*4؟هم3ة،آ(1،ح014"ج3لأثع1ول!س)"أ!.!3"،لو!طلأاءمأء67-

ة،!"1+"*1330243ذ34(ح"."تي."،بآ5)،آ!"هح+33،"1!!!

(ا"،ج!3أا(3!س!كا!25ح(5*س!لى341!!سا*بم3ح40!4(*"3!ولذ.،"ح

3"(4آع"(.ةأسةهول-6!ك"أ!اج!ثيحم!"،!(غ"أأ!3:-،،"4!م3هآح3!م!!ا"
!ل"!.!ت27ة،،!ئ"!ل"هم35!هم133!!ص،4ح!3!*4(*ذا433،!!ص4

ول!لى3لما54،"*ى،"!س4.لأ!"!ثح!)8أحع،!آ!*404،!ةحل؟633صا!ا

4ع15ي!إ،!اهاح4زول!4لم4لهـعتيل!43ع.لملمءإ/لملمع،لمحع*علم4ن!لمع4.5!ش
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ذ74

20ثه

لملمينايةسبراطهولاض!ؤ"-الإ.تلإيىاينغص2ص!مؤ!صهمحمد

!!قي3قى54*.

كرن!!؟عءلم،،.لم."4!س!س+؟اج*،م433!ص،ه3!،3،؟ظة*ة!الأ3!س"3!م"

5اع1اكةآ4حة)أل3"ه"آجةآه5!أأ+لما!،3\347*لماهلأطص!طيأ-!"ه.،"

ء+أ8ءأ"آ"هة30*3081طال!1!ا4!صنة41لأج33ء33!*الح4ح3ح3أح3.

!،!آا!314،*3،3)!\53جح3،أهمأ!حعاآآ35*"4ح!+!!س؟ه)،ة3-

،،لا،هاد؟ا!أ8"4!آآ)لهأ083ل!اذ6!أحآ"اخ!3!ل!!51هم8،ه"!**،!3

ثةط2؟!س3ح(،ولح3!س4،اةظ!م3!س0،.4أ0)،5،3!ا!!ك!مه**همه")"لهأ*أح

4ه!"1،.ة*ح!هكاأس!آة*لى،1،ج+ز!ث،!4"!أخم4مم!3حهلاول"أج11،3!"3
9*هص!اس!!3ج4،ا"غث7!هلغ،)إححس!ة4ع4*أع!أ*ذ،!!!،"!ص!7خ).!ص!س4

5"ول،!!3ء144!كأ؟14ة4"ا"،.!ثح!كا8!ث7ح4!4!م400.كأة
؟4أ3كهلأا*601،عأ4ح،آ،6!ح!3!س*ا"ة*،ال4!لما!(،لهأآ4+(."4!

"اةي.3"،جآه،.4!!،)!س!عهل3أ!ن!!،هلماح5أ!5!سه*3ذ3يأخ4*"ه5،6لاا

ا،!أ!4!ص3!7!عل!ع3آء،3ءله1لالأمأ،!أ!اآله!3*جحس!53ألماآع3ههك**!-

(أ5)!3آك!أءآ!سة،ص!33غأ5،،،"آ1كأ4ةغ4آ4ح40ع(3ة*!*غ"!ل،ول4

لأ!ص؟!!ك!ا!س)(ح!س3ا"ءذ3"*!3ءة3ةلماله!31"5ة*؟52أك!!\7،!3آأ"!

3أ.ا+3أحا"!!)31)،ولهة!هس!3320"!)أ1،8،ذط!س!ه!!،\م!آ*3،

*31؟!أجم؟أة353،1ل(ج4.ر!أ.أ4.3)آه!4!س،،3"ثكاس!نيح4لا3+ع*

233ءأ)!35!س2آ31،"ج3ترل3،،!!!اس!4("2،!3،م4!(4"3أثغ"ا!ل3!مكا6

"4جآا!أ3لى؟33!أ"آآ4ع3(!!م5مء)ا!هث!كح،!،3.*4ا،ألاف!!(
!4ح11!،ءآ4!س!س!أ.!4،،،")!حا"كأعأح+"أ،"*ة3،"أ!!!هل44عطأ!(ة-

ح))3أ3ةهمأ3!أ"5\7ع3كر4!4067!س!ل08،آلالأة!أ،3ع،كالىل)"+هم

*3،؟ثكا!!ص343ءالا4لأجء+س!أم(!4ءلهأ*ةي."أةلهأ4!ي03،"!س3-

"ة.آآ5؟15!ص+539ذ)!،ه"4!س8*ةأ0843آ"4ح330م!س5ككا!سرآ*ة،!ة3-

س!ءآ3.5ءم(أ"!س"!،("،!*لى24لا5لأ3ة،!خلأفئكاهم!ول"حة3!س،1،ة3!س

4حعم(؟"أ8،!ةآ5"أ3113أ!كلهأأ*(!ألأيأ.
.كاجكا،،.د!لم&مل"عه!،*ل*،.".!كاعل!ه،يعما!لمصث!4المع؟.89

مل؟.عمم4"ث7لمجكلءلم4!8هلمنم"هلمجلم33عمل.!،!ر"ملي،ههفعحولء"هم!عثلملم

،/ع+ئم37لامله"!لوع*،،3ب!لإ"أ&ه؟،،174لم"ن!4"!سح3عع4ء"هلمعول
يلمى!8.؟،!كي*،ء"،ع!ءهلما،ءلألم.-55!ا4(4ح3ح(!س3!ه!35أ!عولةلامم

!عع!م3جزىم!ء3أ*شأ!م؟4ع15ح3،8(3793،ء*هعمع5!سحياا!3

حء1)4لماج3ء33!،13("ح!3ع!ع(ثةه*3ء!م!3!،ءسههم!.أاحةعألا!"

(4ج،8.ط)ة،كه"6ا!أ5سأ5آ"ول،\(!4"احأ،"م4!س4ءح،لأآع3أع60آأء3،

3452*+،!7ء"*ج(لهةأح3أ(8\+ا11.أبمدع3جخ!."احلما53،ا،،!!ا3
له!ع.أبرع\ا!04!*،،+ا،س!!ول!"آحج3اأ"143،ة33لماس!س!حهكء+8.033"اك!21

*آاذأ745ةح1!ك!ص4!جخذأها،،،3شا5*34أآ،،مة،!8ث"4!س)هح،)34-

أبم!أ،ئفلوا!!440*ذهم3ة1)م4ع،ا5،)!ا،3*!،اك!!سآء!35"

"آاح،.أ+،فى!!"اةحطا45،!"،ع3،"ه"7"،33ة*2،!س1،!4أ!ثةل،،!ا،4له!لما
!،11*1)ة!3لأأ0..4أا-).")ءثاج"1،امش(ري)!أحمآه"أأ!سس!+ءلاحر،3،

كي3!)1(ا"يأل33ناكهأ33حل!عىلم3516،أهل،1(دأعمآه،.4!سلأكا+3،يمإ؟؟2!!

يلأ،أل!ك-ا""أع،ا)!ة؟!!351آ،لا(!"إنم("1؟.؟!؟3الأ6ع3،اأ(داهع!ا!6اب3104

هآ"))3!!كء192!أ!ع)أأكأ0اع63،)آ؟ح،،3أمأ)أح؟ا،!،أ"35آ!ص.أ؟أ11"حا!
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؟!لالالآضأالملحق

ة!5!حول3ي؟!08.ي

*ص!لأه*؟!"!3،همي5،آ33!س،44!س3!صولءةة*!ي!،ذ9".8آ

س!آ،(7!س3ء2،ج62،ح1!ح3!م(ه30"هولك!حع"لالملمكر،ولف!.!!كله"!يكالمهول

من!ولءلىع!3"أ*،!4ح3(4ع3!أ34ءة"5لأح"!ص33*أ454،كا!

!هلأ"،333*40،أ!س!،"!سأك3هلو!!ع!سهلأ"!صك!بح!4ة!آ"!(!س4لأ"!ل4!

ج!03م+،+ح3303ة!آ!س"ة،،!م،لواك!!ي43*،آ)،!س4!س3!هل*0753،لثاءدث!4

"!ص()،!س!!"ع،،ة!أية"آه.

!38"!س،هع(ةه*ءآ،4!مه*ه"4!س!سولطأ323!ث4،3*ءس!3ع*!4
!ث333س!آح3م!ي*ي45أهل!"!مهء،!،*52ول04!)+*!ص4،3أمهي"ه!ك-

لما34!س،ولفى4آ5"!!مذة3!،"35!،هع33،!*4عثا،!9لاحخ(.203-"!ث!

3!3!ح!س*3،ذ!ل3!س!7،ةحجلهألأ!ع،"033!*4"35"ر!!!(ءكأ30.3"4!مه
!*ة*ةءثه!حكأ"!3يسكل!*لاهآ،*!3(4!سح"ولبح!6*هم!ييم!**ه!*4

53ءس!!*آهلهأ4ع"ا!3أ!ن94"51"ج3،!ا(!م"3ذ،!حة"ء،مهذ،9،!،م!ص!

35"،لما3آ!س33.
عءتم0،4.13.3ويملم2عهك!و!مل!الء7!لمع!3ى!هل"د!اك،ء"إل،4!كا*ع*

ن!ء"عحكل3،7دالمعلهالمإءبمهلمكا43ممكهولكله،لملمع!ه"ءل!!ءمل!!ل،*،عك!لهع!4!ف9

58كلعكاع!ك5،لىكهى4مل-+مأء!5لم؟ع34تهه!"لمأىج.ءلململلكامل4.مئي444ء!4!صملاك!،،+-

ءعلم،!مههكهعلم!لمعهكلول3لم!م!طععلم3ل!كا!4لمع34ءع8ه"وللإ!كول!3!"4!س3ىلم،
كلس!،،""الملم4ع!،.ش!ي4!!كله)لم4ع!3ع*لمل!ف!3ع3كلد!ىمل!اك"لمع3/"كار!ل

لهأ4علكص!لاك*!ولعلم3اله!!ص!معلم030.لإع-"،ة3ذ*3300ذ4،ح،23ء*طآ!م

(3!.ة*25!س*ح*لهأ3،ء"1لآ35*آ،ا!لاول+8ألح3ء3!"!س"آهة4*ذ

"ط،ح)،\7!مه!3!مه4ذلىجلهاخس!7!اي15طه3ء2"4عذ+اث*هذله!9آه
!أ(مم!3!ك"35!،*ة38،3،،!،،ولة!8أ!غ03م1،033ج*ح)"،م5*ة3!أ!طع

(ء1!4ه*!5!أ!أ.33094حلأح3ججمس.!4علماءآ3!*!كع،3-6!ك04

عخطس!كاهـ3!3"!ثج4354"لماه!اة2،يأ4ع3"هة!!3عء33!مه3ذ)8!*ه

(،!كل!3ة7ع3"لو"؟3!(!س3،*ه!ك"ف!"4!س3"7!س3!ة"3!سأبمء3!سص!ط،

.آولء3د+أ!،ولفىج53!33امل،؟!*ة!سك!ء43س"!3س!ةم3،ة،آم56!ل4ث!س!ة

(1،!ص36ولص!ةآ.!سمه(4!مهجئ!سأهل،أطذةسلوآع"3ط63!ت433ة!كذ4!س4

("6\؟ثع3لى3لأ4حأح03!سآءهمأ45ح،!ص7!هل"؟،أم!حولهمأ*ع3لا:!!م*31!،

"عى*64ط!كحل3!ء*آ!،3*ثه*ول"ه)8"ا"!س3!ص3،ولص!ذول!م3!35!ه!
4أ"!س3!س*"ح3لما3ع6.3!ك!ل3!س،ه*!3!ص!م7د*ةح4م!ء!ه!!س!65*4-

ة"!3(أ!!سأ3ج5،!4يلماولهلأس!46763،3م!لألأ!*(!طج!ك!5-

4"*كل!عذ!س!أ،3!هلح+6!س42\م!!س*ع(")!3!،غ+لوة!ص!ةل!ل!لمأكا،3!،55-

67!343م!طن!أخ03!سهمله!4!س(4ذ،"آ!س!كلو"ا!،3*ول(ولس!س!عط"لماهم3
ع!ول!3،ص!هول"4!س،91!ك!س3*امل"433(!ك673ح3!ص،003!ص4"،6م!!له!

"!م3!"ء03.1،(4!سة3*حة!كا"ةمم!73!س3!3!ص*"+أهلة63ج84.3حال*ذ"ع4

مه4ه+*!ر*63!مه)هن،،ظأعث*+ال3ط3.ةطهم!4"م!4"2ءول!ة"ه-(3
*ح2.أ*أ!س!*4+!أاهم!4ح!*!6وله"ي9ة3!سثه8،3(آه-حول

ح!ص53ة!ك663ع34!سةلما!0(!س!34*33*ل!ككاةا4ج5،لو*ع*،!!هلء3*ء

ذ"أ(3حكاع3لأآه!أ4!س"75.1،!س(ذي4ة3"ه!هلك8"4!مهآ76ء،1ة،!!!ة

ند3مع3آة*ءلأول!3!5ح"أ4ذ،6!ل!!ص*3!س**ص"!س4،043!هل
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!*ح**!8!.هراله

+،\34أ31،.!أ!ل!!ص!،،!3؟"!ص5ن!!الما!س(س!)!!(ذ"!3!هي!3!س4!ص4

!،ولفى!س3م4ع3(!آةأمول34ءم(4ع33لما3ط3،لملمكاف!عع*+هن؟!ثعلم8هلم4
"ع"ءؤ!!ل4033ع5،علثكا3لإلملإول؟3ءعع!ي!ءيي"ع46ممه!د!ف.4ه"3."

،،"،!،4ة3هح!س!3،*هةول،ع"لم4مم.!نءإل3كلهع،تملمن!4كا!ن!3ءهر243ع
ه!بص3خع3حء4+23ء*آةع"له!،3ة*!أيا،آ4334*،ة!س!،آ35*

ث!كأ"8،3لما340"32!م،،.*لماء3

عحم3.،414.7ل!44،كه،30!للم4!س34!فىحمهولن!لم،لمع!ل!ن3ة،وله*،إ!ي

!4ءكهي!4*لملمءي"هلالم!،4*!ل!عا683*عءلمفى!ء7193كلهعكا!ولكهكلء
!ف*!م!نلومل4،*"إل6كاأك!هل31-.وو!ك3!صكلهةلهأس!ط"3535"!3*!سأياش3"

"3(أح3ةآ)له!،ح"لا(!*ث!"!ئ!ول!7+فىه*!يح033،*"طع+30!

هم!س!جغاكأس!"*ال*لوح3\7ة4414!م4ع!هة"ذ3!6743طخة4أ3"53لأ

!ة!ك!س203"4!ص"لا3ط3.+4علأ63!للها!44ذ***عي!س3**ةع3
)"5"أ"ح5أس!4،!نكاح43-!س*ءه!ك!04آ33ء،)ع،3!*4آ735ول

3)كل!4"!333ي*!!ص!"!+!صيه"أ،عم!+ص!3*!اك،)"(،*س!34+!!صمه*!-

!*ءة((4ةح3!سهم!*لمال!430!34!م!م*آهخس!"إ،!7،أل-4ة3مة"!!4أة34!س4
ا!!لأ!4!!س515لما3*مه33!3اح،س!41،لح،ج3*3ألامم،،51أل،كلأطذ،+4

+آ.!صس!.،س!"ا،،!!اآه!سلا!ال(اآ364535ول،،53ح،،،،،نهح!لىةلو"ا،.،،،!*4

،،ا!3أا!!3!س،،.ح!،5لوأل!س+امل،،3،،!3جلهأ!أس!3س!4!ة،ككاآه8"!س5،(5-

،+!،"ي*3ة3ح،،،ةالألما"34ي3،"ه!73343م!ط"،ججدمهم!ط"

!ع6ءع،!لهأح!س*،54!س،+لما"!"كلألمةة3+(ةلأآك!طلأ!ص3حلا3!ك3هولأ!ا8ة3

"ه"*له!.
لو"إل!بملم4*عل3كله14!فىعقكاهد!لم3!لل!ع*3!،لملم4ءع!ل03

قلم،فى"ه*"إلء.،!صملكله14ع!ف*له!لملم!ءي3قلإعله،7333عهل!نلىف"95ع

ء."ملو6فيكا2!3!هلم4.عحلأ6ا6!7فالأاع*أج!33،+ألء،لأ\4ة!!ذ3

"آهع،3!س\74ح3حأ!5م!كا،"(عكل!آة4،،1،-4ع3شأ7لمالهأ"أ3خ3.عثا!

"3ءاح،!(ية0334!س3!7ح3!س!ل3!س3ح،!،!م!ي+3!ك15"ةآة،!ككاء"ألأء!ح
،ا!احبأ!+)+8لماهم!43،،33!س،!،!لى3،طاه!س،!)"لكا3،،،5!اءلهأد*ة67

،أء،\ةح4،ةة3للا43ل،،4ا!ع4)،،3ل3!رآمآهلالا،ع،،67!!طة،،!س4،"

4،!س4،ع*!ص1\3!ب5،!،ث!كأ6ح3،!ث،63"3ءول)ءمأ"!س3!ص*ة"8!سأ"!عج*-

"ء!آ،0،.3ه!ح!ل4!سكأح!ث+،ص!!ءة!ا،ءعحم*ح"،338ء"كللماةول!"،48فأ
،4عغثع4!ك3آه3س!كاص!48،جلهأ،!46لأ3س!طهثههلو*463ة)"3مه*ع،
6*4"اجأ3ع!أ!س3(0")"ه!سع!س4آ35*(!!سأ!"08آ44غمى!"ع

4033غ1.5\،!س3!صذ،!.3!ساثعكليلهأةلم4عكل434كهعكلهن!لمكا*.!!علملم.ء"64!م
+ا!ل.ظ3\5،!ص3!س3لو!5،!*!ا!!س533م6*40ها،3*!صل،33،*ولهحج

!ل4!سله،،35!!س3،8ة،!63!س،"!غة0،8آه!كاث*!51!كىلج3"ة1*!،ةلأم!3!ي

لةول،ا"حأ62333؟+3.3!،!،"ى،!،!لم"كاأ!!ء3!د4عي!ل،ال!س!آ،ة،"!صءبم

ثه!04!س3،"\337آءثغ،ع\7ع3!س!م*"ا07!شل4لأأآ!+)!هه+!ابمولآ،.

ذ،"ة6733أ.3+ءعث،،!غمم4عليلح3طععح)"عأ3!سز+،آلآةأ!ف5أ4
،"!أهل4ح13!3ة،"4!س"!ع4(0أغةآك!!لأس!84،!!،لى.)5!عآا!3ع"ا،

3
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20ـه!!!!م6لإة*آ.

3!س4"اأنأس!"أ8ه!محه"5!،!لهأ(أ،؟ه"أح8+-)ح"3034ح!ب،مح!ص!4(هآ7،ح

ذ3406ح5!)ءس!حلأ3ع6لأ!*ة،.،ة"عا،ك!،4ح3+2*هةد"7جح*حء3

!5!س)04م63،آأي،*ة7!ن4أح4!ك54ح!ث7+،3لأ!*4!38أأ+جا

33عءكه،*أ،!!أ!س4،ءح"عكاءم،4!4\2،4ة،!س4!3أ7!س5ءم53!ص4*فى

54!آحعنهة3"ىل3"آ9يىحطهلاكهحهألىض!!ي!ه*آ84!مح3ا!*"،!،وا4!
4"33ج139)ع34!ع*هأفى1"70للا46!مه!لة*!،ال4ةس!س!26،\!34ط"كهول".،ط

ح،ام3للاأوله"4*ء8؟ءة*3*ءحك!4344!ص!ص،!"،ء(4!صامبف،3!صءم

(4!س3!حح4ء،ه*مأس!)له!ا84ممد4"4ح!*كهه!3!ثعيه!33م35*

؟4أع+؟ء54.3،لاءثم!3م!طهم!س!ي!423ء!ةةط!ط*"ك!ة.آ(33

!هم"*!!س+ذ5.!م40!س3ح3ذلأع!ف8ا!سكلمءع*مم*ءج!3*!"4!مءيا4!*
"أ،ح3عد!ئأ!بما!م،4)*!5،آ.4هم!"!ه"،!س؟ح*!"،لأ3+*ح*"3!س03

3ة5،آ،*،،*ة؟4!س7ذ3أ3،!،،،*هآ!م!43ح)+،،ذول7ة5)هول،.،،ة.!م.إم-
ى3!سول!بهه!،ء3!ئلم3ع*عع!ي،\74ةجأ"ع7ة4ح)!"أ3ح5*7علأ3(يم

48!ص!هم!4+(!أ"له!44!،!"35)+5آ.كاد3م،أح3حح6ح*ته!3؟3!ص-

جآ*س!3للأ0(4!سة*33ة"3،ةه*.\2/حل!!ثهم22!ه"،3!ح4ه!!ك

آ433أ3(03!كشا5،!63*!3لأ4ة3،*،أعء3!س4+"،.!أه،،!"65،!!

م4!لأ16!اراح،*!أص!!3آه4ع3(3،،ر*!اة؟س!!اغ+أل3ول30روح!ة4!ا،*فى

(،ا!!س(4،4"!+).**عل4".)6"ال4)!مه467أ(4-.ه!سي8آ،ة!ثص!7!بح!3م!طل!
3ح!ف!س*4!*423!س*ح*40يا34،3حكل!عئ!هس!6أ(مه،3*ةله!+له!+8آ4

4أ3قلممم*"،ثلملم3لمه3!!33!س3كث!43آ!س!ك!س3أ!34لأ"حىف"3*آ.!ص4*ة
("!س.413ءك!6،،،!6أ"5(آه+!*3ءلم!فلملمع3ممهلهأ4**4!س3ع4*ه

!أأء*ة4!ص3.3*4س!"إلهائه++"ولسه4ج،،أل،"ا!!لك!ث3!صح3،1،3!4

يا"3ط3)ل!كا!كاع"لدول5لكالملإعولن!*حلمهول!ةكله3!،5،ع\\42أأخ8

ح40،،08،!األأل45ةس!،أح!443أل،4!م5؟!*،ةأس!7534+*ححء3

4!س3سأ81ءة!كلأ"3آهس!"له!لوه*ء،"!س*"ذ،،.ص!3،،+4!سسأ،كأحيخ!*-

*5*5آ4،"4غ!أ*ثه!!ص4الم4!3!!صآعمأ3!هعكاءىأعلم4ء".2حشهكالمولىلم

"ىلمممط.أن3!ف!ملعنتماءلمععولفيع،لم!4لمنم3لم5،*هلككلهلململميعثههر.،م900،ول*

،ا،+،ج،!ء،6+5لما3ي،!3!ة*!س،يلمكههـة!ف4!ح!ص!لاأ3ح(1،ذ4ةكه33أ4،

73؟تلأ(زةعك!حس!ظهآهه*!آ83*4م6؟7ء؟4ءالء(".،ء+4!!3

43!1كأة(،3!ء11"**!ي!س46لاآ122ءآ!صأاء\73"،5ء*،!52ج9،حهـثا
يه!!!،8ة،لا!ل:م4!سها*!340!ص53آ!ى34؟49لم*كالم!فلم./،جعلم\9)+3

عآهح،ذ،34!"أأ!4،5.لمج\7!11ذهآلما3،ع*ع!ا،لهأكح3ةي43ا-)"*ول
4!س3ج4!!مهه*ح!ص!أه،.)،!سم*ه+س!،لأةبىص!حس!!"ا+!س!3ز!)!3آه

ه،!!آه،.4!ة!سمذة3+*ا!ة!،)،"4،3لأا3"ظحح33!س4،(43م(ة\22!3طر

،!!ء(،ا!آ!سل1!كةم)،!4ول!ا!ل3ح64)!لى(1،آةم33"لما!عذذه(،11!(ءذ

،أأ3صأ4+3ع!س4!4لو،،4".ع!ل4*فى(4أ3لام،،.3أح)ا"6

2!!09،03هي3!!م3كلءتطآع3قكه!ن"!4!سكاق،ول5!كلم!لم"ء!م*ف!

ء!!ل؟كهدء،
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!!ع**!آ*.

لو!كاك!*4يلم:كاهكللمكاقع.8كهلمف!ء،عكاع!ع!مل!ف،علههـلمول30ي!مكع7،يلملها

لإولءدء4لإ.ءعل!لم3،*"،إل9لملمف!لمكا!4كا،ممملم4"يعءل!4لواكمل.-"34!س

حة(!"،حأكاهه!عة)+"510!"آ(1،!س،!ة،آه!ةاك!م!5لأعكث!ا!!7ع

ألاث!س!43لاح5،آا،س!ءحلى"03ص!لأا"33*-!لألأاةلأ8ذة(-4ع،"3ع(*م!3

33*601أ313ةمع!(413أ3هـل،.علأ)آآ35"اآأ("ثع!آ؟!ح!*سطلأ4*الحع!
،هخخلأعم5،")"ةغ44!4ح"امأ"ء(3آه3حلأ،ءذء535ز"!ا!ا4لاحعثة-

ة53""3له!4!سكهس!لأ*!.لاآ!س3!صأألهأ!س(4ة،5آهص!ط!!آ"33مع3آ!س"-
*ذ*+آ!مه4ة،"ء!فح!!س،أل؟،34ح!4ذ!،أل4ذ1،ة3*54!أعأأله!أ

67!طحلا+يههح4(،س!أال،(4!ص"امل3ط34*7!سألعولس!ة،48!طآك4،أ

لا53"لأ،!4!!!3أةع3!م"!3ة430ءآ،!س!صأء4ة3"5"0،7آ-ألأة،!كا*

*ط؟هة)"(4!مـهيف(3!س،*ة4،آه44ح15،أل!!*ةكا313104أة02
(4!هلأ40333!س3،\74*علا"م!3،7ةءول3ءآ3!ك!1ذ43،30لهأ44ج"3

*جفىأء،!ا+،ص!3حح؟ء5!عع*(693ة"ا"3-أل7!،اذ،أل!4علا43*الح3!أ

حكلألا64!سح،83،*!الأ!الف،أل.كه*،ط"3(33م*ة4آ(:لا)ةس!لأا(3

!(4!"،30"ي!ولثا(،له!ج!موللا(3"وليلاةي5ع3)،هآأ،44**!ا!!!لك!8

!47حلاح4!س4"ش!هلة6كلي(4!لك6اة33"لأ*لاأ30هآ!!صول4ولجآه4،\7ءلأأ
؟لأأ:أ،"4"+3آهماةا1!سآهفألأة،"!مح3لأأ0333أال،هاةالما5،3يئ"أ!حلأ4!م

"3!الة(؟!لذهلو50،3!س3ةيت!هل،!3!هل،أل3أ!ا"53!،،".4فأغآ!،م!34اح7ح3

!ة4"م6ح"،آ!(18!سىف*ح،أل"103ا،لحآ!،آ45)+."غ!حه*ذظ+ص!2ء
!)!،33اة!،ال،،4!هل5"!يةط.الما؟ء3طذ،8!!لأص3مءما"مج1ء*!!لألأ

س!43+أأ"ول)عط5!أل3،"آةشأ!4ة3ى1يلل،84!.لو!ل3كلله!،لإعن!لىع!لم

ص!3!اس!خ!44\،!،لمقءأ3،عكركاها/كهف!44،،4!لأة2!!ص.أل7!س-آ،+كلأس!3

ذلما39"!هل!\،(4ء"لأء4393،لاىثا6!لك!ل4ح"أ!5!س4،0ة683آ)+.ة+اة-،

33ص!لاا3عءهح5،ج!لأ11،ع).ه!األ")،أح1،!س3!ت!ه،علأ"3لعة403

53!م!لة!ضآأ!4!س"303لو"ىفآولءأآه3لجعث،ا)؟3لألأ)أ633،ت؟304لأ!لاا(

أأ"3،3ول)آسا!س،ال2لا!ذألاآهلأأ(ع3+يهم!س2لأيغ31أ45"527!سـه).2\،4ةخ4

"لأ5أأ؟ل!،!أحكل!7-ح3ول"أضأ430!ل،"ة"!3خ5لأ،4لماع3سأ!ف.+4ح

ح67!صلااهمأ"الأ5ح3!لاهع"لأهول4!م273ةام،1،4ع"3!ل!لااعغ!ك.أللا4ح

لاأ.(!سلأ،+34خ!سلأ،3مه"4ج6الم!نأهل1ءئآ!ا!ص+ك!14كهكلأ!س3!115(

*52ك!أج3!س!س"،أإل93*هس!س!لألح3033.حلأأكأ3أل7!س3عة!*ة18أل*"!س،ا

!أآأاافىأ،4!ص67اة4م+،أللوآ،أ!:أ518،ه!حلاآ!ا3!ص3اعأةص*هز(4ع7

"35حآ33!34*4"359\،ع!لهغلمح!لأ(4!س3!،أل6ح(4جىأء!همأح33331،
(!،"33(4ةع3!3ثع6ةولثة!3ج:مس!لذس!3033،أل!353ا"نهلأ،ةح634

،أ،!سأ،*!ل5(:(3ح"أذ3د!ول،ع3!ث،كالأآ+4(اهمأاأك!7اشء)ألأل،!!ك3ثبآة!ل،!4

؟74ح3مع12كا1،3،!3!س3"8خا!اة34!مه4(4!سة3،ا*هة"،"األ،آ4!سول53"رو
ا!لألاأولفى،6عل57حلاج(4عهىخ.اس!2"أ،2د1713.ة،!3ول30ح+أ4-

"لىه":"،"31،ء26،1،ء،ح604!كآه(4ح)-،لاغأم*ه*اح4،.3!س!س4لاأ،،ج

لأعكأذ"أ5،"5آأ،ل!ءا"فىثم!هم!سلى.1،،،231!كحولكا3-5كلأ!سلأحعث)!3ثةلأآآع

لهأ4ع4ي!فالإحآلإي3!1،10دأء"!،؟حج35035\7ح3ح3لمالىلح9آلأا
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52ثصا؟لآوتالملحه

.*آ***كأع!802

!33!هملأ4!م4لأ33)88أ)8أ،*56!ك*3!ححمه4!.!حأل!!ة!*3،!40

س!سأة*)448لملمعلم!سك!4ولءقولهلمء"3\3ة(844!صلكء،3"ءمل6.+كهسكله

"!لج"هح3.!لم

فكا4)ثمحةعثملأ"هآ5!م4!3*ه*7"5*ع!"ء*4!ص4،ةمم6*!س*ةكط-

(!ط!*ه!،(4!،")،!س+"2حع!ث3!م!ححلمهحث!له!!*!6"*،"خ-ء3
ع4(حة*"ح\\"03،4،ألا"ة(4!س*ذكهس!3""ء"فىص!33،!*43!س3لو،"هك

24!ث3!،له!3ا"(30"*ةح!س،ع!*،أل،ه2ع(0،4ة*.(4!س3!ح3!س3
6ا"؟*!ء.أ*3!صي4،(ذته!ءلاأ4،!0(6!م!س!3لأءله!3"!س!سة23

!ث*!تثهج("ة+434لا؟ححذ46"*ء"لا،لأس!!4303"35حذ44-كرة

80+4*ث!ح357،!!س*!س!س4+\2حص*"ه*ط"!-3؟3ه"!!*ةه
أحع!*!س3،،!"4،**ط((4"ثي2ك!"طح4م!كه!4!!ك5حه*3)4!*س!4*ذ

1.4!هل"7!ص5ع4"ة!4لا!!س1.3،!(!!3ح4ع433!ث!!ص65!س!ثهلا3(1لأ

لماول3(:ط+،84ج83آ393ة18.5ثع!س*!ح!لول!صذ03م؟4!ص34*ذأ!س*"

،ةهول3،!،!4!أ،جة3"!س3آ!س(ح!ححء34!*غع1!أ(!ث(4!م4،ع!أة9

هآ3،4(035لإ)،،"3)!!س"35"4!س"ةج().امل!أ؟3،،،3لأ+3*3.3هول!س4،

،،جه!ول23أ5ح،اة،!!4ح،!أا!(4ح4!ع،"ح3ء!ح(4!س4عها+س!لم"5!س!3!س؟

همم4عيه3!سا2ءءح5ولثمحةبلم*عآ340!+"(4!هل*!3طآه4ةلأهمأ)*،7

"لما*ه44ءم6ء04."!*آحه*"!3ح"4ثهمحط(ذ"845"ع!ث!
25!ثذء،هيى،8!*5،،ع4!!ة"4!++2له!*،ح*(."4ع3!3!حيح3،

!"!،"ءس!\74ذطخ4ة4(ءولة*ص!3(*ة،ا"!ص*ة(عمهو04،ول+*4

4!!س+"،!ط5،!،!!ألأ،ءة!ل")س!4س!لهألهألما3أ!كلو*ظ*56!*،!3!س(4ع3ج

4!س3!س3س!لأة4جح!أ*ة4(س!ع!!آ4ثههح305"53"ع!لهأ44*!س!،!ذة3-

"ةآ!س(.،،آآ،1،!ص*(4!مهجه*3س!ا،ةلهأ!153،-،3**هس!لا،وله!4-

441!س!س4("!!أ؟لحءحخ+هآ143!صةحم3!س،"35!أ.ح3.33*4!هعةس!3آه

"!04+،ثح*ظ43،أول5!3،،3!ص!("6حذلو!،اح9ول!-،عله!أآ(4!م
*3"ا!"4جي،أ3ع3"أ3"؟!اكزاا!!مء!،9لهأ5أ"طع3أ،!،4ح!34ء-
،!أ3!اة)!كا3*جحج0233لوء4+*+!س4!لوة*ىف03(اي3!س3م،311ع!س*

3ءلا3(ءا!س!!كع18!!*7آه!أ"!ص24ح*5*ع،!*أ*!م*")ةح،"ث!،س!

د*،ا،4ح3ءع3.(!س3له!آ.5230،،لو(ذ*لههة؟!("!س6آ30314حه**!هلحس!له!4

!7أ44(1)!سا،ة*،.ء،ألآه(4!سجط"؟3ج4لى*ث!،33هم3طآ!*-*ول

30،!!ص43304اعمح،-!لك1،!ككه44،وله*3!لك4ع!ك)؟3،!(ه!،3ح!أل5

هما"4"3جح،ألأآ4،0!سسأس!4ح3)"أ*ءم!س1!،اة4*ث!!س3"لماه،عهمم4ح

"6أ034آال"!4،!*ال،ا!8أ35*آ1!ص!اخ1+(ه!1،؟43!ه!33أ!!ص"

أ.أ!س3عهولولكل!حله!!س114ء)آ.4أ!؟1!ك4!ك33"18،14؟،!صلأ!*ث!ثرةه"،!

م5ح3ج32!س!!ثع3حءح!ل"*أ(أ"آهثهولة7ة*!س*س!3!آكأس!(*ةح!سولذ

3!أ!3أ*!سءم!4أغ+3حا!-4ع3ح3لا؟آ2\23ح!اله!س!كاص!36*س!ع53-

به3آحأاآ"؟3آ)؟(ح)+3آجفى،أ5،!آء(،4!"3!هلح!س4"ةكه43ع4،-ح

5!الاة!"آول3أ*كااج"*ليوء4(!،!أأحوله"!،+!هث!س4!ث*!3،"اس!ة*ه

،3،!33ج!!عث)!ل33"*س!جة!3*؟2533(خعله3،يا4!ه*هعح!ك!9
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المسلمينامبراطوريةمؤسسوالإسا،ميالدينهمؤس!ر!اتحضمحصديرلآ4

ول!!عى*ت8.ح!+ص59

3*ولة\أ"يع1،أكهاه!س!سثح"!33ءم(4!م!،لأة!ص55،كه!80

يف،"5ذكه!راثاهول،4!ص53!س3!آ،0،8آه*علأ،ص!3*!ثهملماطلما!ي5ج3

هما*ة4!سأمحيالء5،3،"آه3،!عس!،4"له!*س!47ة034،ال!آصكا5لا6-

نه؟(س!.م52!3ءع4!+،"3*ذم!ثحمم5!+!يحهمأ4!!ء!ح،.*أ*!ص،!(

هآ!!ا(6753لالاه4آهآ4!4!،!43ه!33.ة!،)ىلأ"أ.،كه

ي!،ذ.8"ةعألهملما"3)!!مل(هألك)"!ملهأ*عص!*ص!3ا،،ك!6لأ،6!!أ،+ح"،ذاع"لي33

!،!!اة)+9ال!،8!ف4ع3*3!صكأ536لآهء*0.4علأحة2ه3"!مس!،أ!"،3

ى40يأ"!س"3ح4خذ(!ك53آ!س7!س،آبا703!م3\34ةأحآ،!!أ4أ،ح3ثع*ع
،أ*!م،ا!!م4*8،3ء39ع!ضلمةة3لو"!ص3ذ،!أ!!س*4ع*!سحذه.يه*"*5،0

3(آخ)،!"8*ة،!ذح4،ح!صء،\*5!ع3،يغ*4("!ص،ع*3!م!س*ء)*"،!!ث؟"0،25
قي4!س"*3ذول،عهآ*ح(اح3!ايأ!صهآ3لهألما،8!م3آه418!س*لماه2**لكا!س!أ!

ع*ءذ3ع5ة3ء1!4حتآاك!ة!4"كه!س!!ي023!سلها*!لاكاأ"!)لو!س"
!83ة"!!434740،ولهذ،!*هحح!3"*ةءيمحح!3ح*!ميا"3-

"*هع24023!آ*44"حل!نحولة*4،ذ3ة3(5لأح3؟"لمههخهع4،،4+(
،4ح!س*ع،!،3"3ح4ة!س4!س462س!تم3!س،")"!!"!،!!ي*حأقخلما7!صمه

ح35!كة45أ!مة!ا*جءوللاح؟!3!س!3*اةول"34-ي!.ل"آ31،ال!4!س*
*لأ+6!ل!س3حطآ!5\\2لم!س!لي!"فى!صتهة23،3!س-33ل+ة**!!ب،،،ة،"

هم!ث!؟5!س!ج53،!له!!هه*!"أ3،!!30،إتم2\،،ة،3*53!صهم3ا6!ةىل!ث"أ!ص

04)+ة،!ة"أه3ول3"653!س،!ث3(،*!!*4ص53!س2!،!أ3!ج،"!سلأ
"*!4ح3"!أ33آهع!هه33.8حح4لماك!،لمةأ!4!سس!+س!4(آءلو"آ-

لما4ح3لهأ"5لو!أل،!س"،.ح!"!س!ةه*3.*5!**ة35ءذ،،هآ(4ة3ول!-

أيع!3!س*ة،"م!ء؟ء36إلةأ!4،*4!سم3!ص!3!ك!س"8ح702أ+!*،53!!لكلاثع
!"ح!سلأ3"ط!س)+35!ا،اص!!لا!ي(ج0.8آ4"3!!ص!سة5،!03"4ع

*ع3!س!آمأح(4!أل!"آ!س7*حمذ3ءآغ!4،801!ك*3ءهآ7"حأهل6؟3

أح*س!4؟ناعثا(ةمم!!"،33(!ثطج3!"!3*35367!،عط!!ح(1،!ص-صأ!
ح!،لماهب!ذ،ذلأ!،كمآه،،فا!س!!ع،،،3ح5)!!س!سةولح.للأآ()!ة44.3!م

\!ك40،ع3!س3ةءا!4(3عذ5الماآاآه"35هم3.!لألما4اآ!ساأس!3!صخلهأة،!!

3!س!4!سأ"467.11ع3ة3!صءولدآ3،4ح3!سهول4،مه!!(ذ5)"آهغ5:)!فة

!"03،(ذ5،!.
!3
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الثان!اليلثق-

لمشرفةاالكعبة

وشرحه-بوشجورجملحقفيوردمابعضلتوضيحالعربيةالترجمةمقدمة-

كاملا.الانجليزيالنص-شارحةتعليقات-للنصالكاملةالعربيةالترجمة

لع!ييةالت!يمةالهقذلهة

هج!شوبوشجو!هىف!هلرألهابعضلتوفهح

للناسوضعبيتأولهيالمشرفةالكعبةبأنراسخااممانأالمسلمونيؤمن

خالصة،إيمانيةمسألة-القولسبقكما-وهذه.الكريمالقرآنفيوردكما

جورجويورد.الحرمحولوجيولوجيةأثريةبحوثإجراءمنيمنعلاهذالكن

موجودةكاشكاوأنها،المشرفةالكعبةقذمتؤكذأوربيينكتابعننقولأبوش

بعيد.بزمنالإسلامقبل

رفعااسماعيلوابنهإبراهيمالخليلبأنراسخاإيمانأالمسلمونويؤمن

قبلموجودةكانتالتيقواعدهيضعالمأنهمايعنيوهذا،البيتمنالقواعد

فحسب.البناءرفعاوانما،ذلك

البيتهذاأن-الكريمالقرآنفييردلمأنهكما-المسلمونيقلولم

،وبعدهالإسلامظهورقبلللناساللهوضعهالذيالوحيدهوالبيت()الكعبة

عندأ!امقدالررمعليهيعقوبكانفإذا،للناسوضعبيتأقدمهوقيلوانما

فيما(اللهبيت)أيإيلبيتأسماهعموذامبشترا!اعندهارأىالتيالصخرة

واذا.للناسوصغلج!أزلهيا!عبةكونمعيتناقفررلافهذا،التوراةتقول

يسمونهحلواحيثمابيتأوتمسكمأوخيمةإقامةاعتادواذلكبعداليهودكان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسلميناطوريةابمؤسروالإسا،ميالدين!سمزصسيح!محمدلألإث!

فهذا،بيوتهمبينبيتفيساكناأوبينهمحآلأاللهليكونالرببيتأواللهبيت

وضعبيتأقدمهيالمشرفةالكعبةكونمعلايتعارض-صحلوحتى-

.للناس

لاوهبم،أد!دشتوقيرأيوؤ-ورنهاوإنما،المشرفةالكعبةيعبدونلاوالمسلمون

تقديرهلهوأثروذكرىرمزهيوإنما،داخلهايسكنسبحانهاللهأنيعتقدون

لدينهوحبللهطاعةمناسكبهاالمرتبطةوالمناسك.النفوسفيالسكينةيبعثكا

الأسودالحجربأنيؤمنونعامبشكلوالمسلمون.لأوامرهوطاعةالحنيف

-الخطابابنقالكما-ينفعولايضرلاحجرمجرد(اليمانيالركن)وحجر

والسلامالصلاةعليهنبينادخلوعندما.قتلهمايقتلهاللهرسولرأىأنهولولا

واسماعيلإبراهيمتمثاليذلكفيبماتماثيلمنبهاماحطمالفتحيومالكعبة

مبعثوكان،الأزلاممنمجموعةمنهماتمثالكليدفيوكان،السلامعليه!،

يستقسمإبراهيمجعلواالتماثيلصانعيأنهو،خاصنحوعلىالرسولغضب

الأزرقيأنوالطريف"مكة"أخبارالأزرقيكتابفيوردماحدعلى،بالأزلام

الكريمتينبيديهغالىالرسولإنيقول(خلافهـعلى212هـأو223)المتوفى

إلأالصوركلتمحىأنوطلب،السلامعليهعيسىحجرهاوفي،مريمعمورة

صكاهاالأزرقي)راجع.تمثالهما(وكذلك،وابنهامريمصورةإلا)أيهذه

الصالحرشديتحقيق/المكرمةبمكةدارالثقافةمطابعطبعة/المحققوتعليق

عنها،الأخذقبلوتصفيتهاالتراثكتبتحقيقإلىيدعوناوهذا(ملحس

إلىأضافواكثيرينإنمقدمتهفييقول(ملحسالصالح)رشديالمحققفالأستاذ

بينالفصلاستحالطوأنهيكتبهأوالأزرقييقلهمالمفيهوضعواأيالأزرقيكتاب

منسوبالأزرقيأوردهمماوكثير.عليهأقحمتعالتيوالنصو،الأزرقينص

مامقدمتهفيذكرالمشهورالتارلخصاحبالطبريمأأنكما.الأحباركصبإلى

كتابيفيوجدفمن،لكمفنقلتهأتاني))هكذا:كتابهفيمماكثيرمنتبرؤهينميد

رأوالحقيقة.((سمعتمالكمنقلتوإنماعليئالعهدةفليستيستشنعهأمرا!حذا
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523الفانيالملحةرو

منهايغضبوالتيالمستشرقينكتبفيد!قالتيات!افاتمنكببهـأجزءآ

ولعلتنقيةدونطبعهايتكررالتيالتراثكتبفيموجودةهيإنماالمسملون

الرابعالقرنفيالطبريسمعهاالتيالبشعةالغرانيققضةالخرافاتهذهأبشع

بلأخبارأالأزرقياكتابفىالقارئوسيجد.الشهيركتابهفيفدؤنهاللهجرة

الآنوالمسلم،ولاآخرلهالاأولمتاهاتفيالمسنمتغر!امؤكدةغيروأحاديث

يأاللهأعداءلإرهابقؤةمناستطاعمافيهيعدالوقتإلىالحاجةأشدفي

نفسه.عنللدفاع

مصرفيالإسلاميةالجماعاتبعضأخذتللأزرقيمكةأخباركتابومن

يأأنإلىتوصلوالكنهم!بأسلا.مباشرةالرحمنعرشتحتالمشرفةالكعبةأن

.السماء!نبصاعقةتصابأوتحترقأنلابدوالعرشالكعبةبينفيماتمرطائرة

استغلالإنه.مؤكدةغيربروايةيةالجولاتالمجاأضنوا-ببساطة-ضحعكذا

يقالفيماوالأزرقي،الكسلفيوالإغراقالنفسلإراحةالمؤكدةغيرلنصوص

وهذا،المسيحيتراثهعنكثيرايبعدلمأنههذاومعنى،الغساسنةمنأصاسه

وعي.دونأسرتهتناقلتهتراثهووإنماالرجلإسلامفييشككلا

الإسلامبينوالمناسكالشعائرأوالطقوسبعضتشابهأنهناونؤكد

الذيالمصدرأنيعني!انما،عنهماناقلأنهأبذايعنيلاالأديانمنسبقتهوما

رسالة)أيالأ!الوحيأنغير،سبحانههواللهواحدجميعاعنهأخذوا

وقعتالتيالأخطاءتصححالشوائبمنمبرآةنقيةخالصةأتت(!بهمحمد

هذاليقولوابأيديهمالكتابكتبواالذينضلالبسببالسابقتانالديانتانفيئها

قليلأ.ثممآبهليبتغوااللهعندهمن

قراءغبعدأنهيفيدماذكرها(الآنفالطبعةمن34)ص:الأزرقيكتابشيو

أساطينآربععا!بيتآالعرلشتحتوضعاللهأن(والانجيل)التوراةامحتابنا

إلخ...بياقوتهكأغشاهن()آعحسده
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ت!اامبراطوريةوهمؤ-!الإللايىالدينمؤسر!!همحمد!ثلآ5

منفترةفيتؤذىكانتالحجفريضةفإن،فىالأسوبالحجريتعلقوفيما

بالحجرالقرامطةهـاحتفظ330هـإلى317منالفترةففي.وجودهدونالفترات

العباسي،الخليفةإلآإعادتهيستطعولم،حاليأ()الأحساءالبحرينفيالآسود

.هذا(أكدتكثيرةأخرىاجعوص،حاشيه/34ءصصالأزشقي)اللهالمطيع

زعمهسوىالكعبةعنذكرهفيمابوش/المؤلفعلىنأخذلاإذننحن

السابقة.السطورفيالأمرأوضحناوقد.إسرائيللبنيتقليداكانهذابأن
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الكاملةةيي!ثلالقرجمةا

الفافيللملعق

أصلندريولا،(المكرمة)مكةفيجدأقديممعبد(المشرفة)الكعبة-.!؟يهلىممر!بر

الكعبةوكانت.البعيدةالعصورغياهبفيهذاضاعفقد،بدأومتىالبتاءهذا

لايزالونالعربكانعندما!ءبمممحمدمولدقبلحتىخاصبتوقيرتحظى

وأالقبيلةوكانت،عميقفجكلمنقادمينإليهايحجونكانواإذ،الوثنيةعلى

بناءوالكعبة.الأسرأوالقبائلأشرفمنتعدالكعبةبمفاتيحتحتفظالتيالأسرة

معآضغهاأحكمأحجامهامختلفةضخامأحجارمنمبنيمتماسك،مستطيل

عشرةفأربععرضهاأما،خطوةعشرةثمانيحواليطولهاويبلغ،بسيطةبطريقة

بابإلآلهاوليس.قدماوأربعينقدماوثلاثينخمسةفبينارتفاعهاأما،خطوة

وهذا،الأرضسطحمنأقدامسبعةارتفاععلىالشماليةالناحيةفيواحد

بالقرببابهاوجودمنولبدو.ذهبيةزخارفوبه،بالفضتةكلهمغطىالباب

الأساسفيمصفمةتكنلمأنها-الوسطفيوليس-أركانهاأحدمن

يكنلم(أنشئتعندما)أيلأساسافيأنهاآخربتعبيرأوالعبادةلأغراض

أصبحتمتىنقررأنالآننستطيعولا.مقذشأمكانأتكونأنبهامقصوذا

)زاولتها(ركنهافييوجد،بابهامنوبالقرب.هذاسببولا،قداسةلهمكانآ

يقتله-الذيالمشهورالأسودالحجرأشبارسبعةارتفاعوعلى،الشرقيةالشمالية

،بيضاويشكلذوالحجروهذا.المشرفةالمدينةيزورحاجكل-شديدبورع

صغيرةأحجارسبعةحواليمنويتكونبوصاتسبعحواليقطرهويبلغ

حجروهو.بالأسمنتوصلهامص!حأ،أشكالهاومختلفةأحجامهامنحتلفة

ثمفتكممترعنيفةلضربةتعرضالأسودالحجرأنلوكماويبدوالأمر.تماماناعم
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وقعت.حقيقةبوصفههذاترددالمرولاتأنوالواقع.أخرىمرةضمهآعيد

فوققليلأبارزأ،كسرهبعدالحجرترميمفياستخدممانوعمنأسمنتوثمة

منشريطمنضتاتمأسمنتمنفيهبماالحجرطؤقوقد.الحجرسطح!.2،"

ففتة.

،المسلمونيرذدهاالتي(الأصلفي)هكاذاالخرافيةالحكاياتوفقوعلى

جلبهوقتوكان،الكونخلقعندالسماءمنجبريلجلبهالأسودالحجرفإن

أيةوعلى.آثاممنالبشراقترفهمابسببأسودالحجر-أي-لكنه،أبيفناصعا

الكعبةأصلإرجاعفينترددفلن،بالتخميننخاطرأنلناجازإن،حال

بنييقلذونتجعلهم13433!س)أ،!س3اسماعيلبنيشخصيةفيخاصةلصفات

فيملمحانجدفقلما(أوضحالسياقتجعلالعبارةفهذهاسحاقبني)أواص!ائيل

عندلهنظيرآونجدإلآممارساتهمفيأومروياتهمفيأولليهودالدينيةالمؤسسات

يعقوبفعمود(الخليلابراهيمزوجاسماعيلأمنسلعند)أيهاجرأبناء

نسله.بينمشهورأ-الحالبطبيعة-أصبح!!س،4!سا(1)إيلبيتفيالحجري

الأسودالحجرأننتخيلأنيمكننامعروفةغيرولأسباب،نفسهالنحووعلى

هوالأكثرقلناهمايكونوقد.العرببيننفسهابالقداسةوحظىتوقيرألاكأ

عبارةوهي،اللهديمتهوالعربيةاللغةفيالكعبةأسماءأحدأنعرفناإذالأاحتما

منهاصاغالتي)ح-3ا،ح!إيلبيتلعبارةنفسهوالصوتبلنفسهالمضمونلها

علىمتتابعبشكلأطلقوهالذيالمصطلحوهو!3أماي)أةملبيتولياالمصطلحالآغريقا

.يعقوببعمودالشبيهةالتذكاريةللأعمدةالمقدسةلأحجارا

منالزواياثمانيةأعمدةثلاثةالداخلمنترفعهللكعبةالمزدوجوالسقف

عارضةمنمدلآةالفضيةالمصابيحمنعددبينهايوجد،!)!حهالصئبارب!خ

يمتدغالأسودحري!منبقماشمغطاةالخارجيةالأربعةالكعبةوجدران.حديدية

ذهب.منشريطأعلىمنمدارهويدورالأرض!!ليصلحتىاجدرانأعلىسم

همالخلفاءوكان،عامكلفيجديدبآخراستبدالهبىىب(ة)الثسوالغطاءعذا

يرسلونهالذي!صهمكانواذلكبعدمصرسلاطينش!ل،بهالكعبةيىسودفنالذي!وو
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العالي،البابتكاليفهولدفعمصرالآنوترسله،(الكسوةأوالغطاءهذا)آيمما

قطعإلى)الغطاء(القديمةالكسوةتقطعحيثالحجموسمفيإرسالهثلتم

كان)ربماالجديدةالكسوةمخهمةثمنيبفيبثمنللحبجبيعهايجريصغيرة

القطعةتكلفةبثمنيباعالقديمةالكسوةمنا!غيرةاقطعةثمنأندوص!تملا

ئهدىوربمائباعلاوالآن،الجديدةالكسوةثمنلاالجديدةالكسوةمنالصغيرة

حياكأمت!فيبهيحتفظأو،دوليةإسلاميةفسخصبتمنهأجزاءبعفس

()الكسوة)أس!7الكعبةحجابأوالستارةهذه.(المكرمةمكةفيالكعبةكسوة

مكتوبة"...اللهلآإإلهلا":ا!لماتبهذه-بجهاء-مزركشةفينر.2،إمر؟

الذيالجملأنللكسوةالمسلميناحتراممنوبلغ.ذهبمنكبيرةبحروف

)تغطي(تكسيالتيالطريقةهذه.عمرهبقيةالعملمنيعفىمكةإلىيحملها

اليهوديةللخيمةفجةمحاكاةتكونأنبهاقصدآنفاذكرناهاوالتيةب!!لابيا

منأما،اخارجامنكسوةأوبستارةمغطاةأيضالأخيرةافهذهعكاا،"10)!اشألههح(2)النئاك

دائمأ.موقدةفيهالشموعتظل()فروعشسغبثمانيذاذهباشمعدانافتضمالداخل

اثنانبها،مدارهاوتدورأروقةبعيدغيربعدعلىبهايحيطوالكعبة

الأعلى،ناحيةففمةمنعارضةعمودينكلبينمذقبانحيلاعمودآنوث،اثف

وهذا.الغروببعددائماالمصابيحهذهوتضاء،مصابيحثلاثةمنهاتتدتى

النقالةاليهوديةبالخيمةأخرىمرةان!ذي(الأروقة!ي)ربما9!)أ163السياج

إلآلهاوليسأعمدةففيها،فىائريةوليتمستطيلةباحتهاكانتوإنالتي

السابق!ؤو!ةواز!ان!و()الكسوةالستائرأيضافيهاوتعفق،واحدمدخل

ويقال،اسماعيل3ح"*1،ال3!سضريحأفيقالالذيالأبيضالحجريوجدذكرها

مياهالأبيضالحجرهذاوشلقى،الكعبةبأساساتمتصلالأبيضالحجرهذاإن

فيما!ضىكانميزابخلالمنالمسعالكعبةسقف!لىا!ازلةرالأهـإ

بوركهالىتأوردهماوفقوعلى.ذهبمنفهوالآنأما،خشمبمنعاسصز

وأضواء،والفضةالذهبوكثرةةض!افاالأقمثة5"كلهالمشورآقفإت

تخيله.يمثنآخرشيءأيتأثيريفوقوركوعهمالصساجدينوسصدالمصابيح
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3(!،أح،؟510إبراهيممقاميوجدالشرقناحية،الكعبةمنيسيرةمساهشةوعلى

آخرحجريوجدبينماالكعبةبانيهوأنهالعربيؤكدالذي")3حعمه!اكا.!ملا؟1؟ا!ة

مباشرتهأثناءفيه(14!س،*،2أ*3ح)!)المؤسسالخليللوقوفالمسلمينبتوقيرجظى

وراءومباشرة.اليومحتىموجودةلازالتقدميهآثارأنيؤمنونوهمالكعبةبناء

ثلاثةتوجدوغربهاوشمالهاالكعبةجنوبناحية،المستديرةاجاحةاح2،3

صغيرةمبانعذةتوجدجوارهاوإلى،الحجاجوتعتدللصلاةخعتصةمبان

يقولالتيالشهيرزمزمبئرمنهاواحدفييوجدالرئيسيالمبنىمنبالقرب

في،لهاجر(واللامالميم)بفتحالمقككشفهالذينفسهالنبعإنهاعنهاالمسلمون

فمياهه.لهامثيللابخواعإعجازية-بالطبع-مياههتتسموالذيالبرتة

وبماللشربيلزمبماكلهامكةوتمد،سواءعلىوالروحالجسدأمراضكل!!في

المياهيتيحالذيالوحيدهو)البئر(النبعهذاإنولقال.الدينيةلالأغراضيلزم

مياهأنوجدالانجلبشيالرحالة،بتس()جوزيفولكن،كلهالواديفيالعذبة

وبشكل،شديدبتؤقيشربونهاالحجاجأنيقولوهو،ملوحةتعتريهازمزمبئر

بل،فحسبشديدأتطهيراتطهرلا"المياههذهإن:يقولونفهمالوصفيفوق

."الروحيةآثامهممنتطهرهمأنهاكماأذىمنالجسمفيماكلتخرجإنها

رأسهفوقويصبهدلوامنهمالواحديملأ!انما،منهابالشربيكتفونلاوهم

مكةمعجزاتوأحد.البئرفيوسقطتزالتقدآثامهأنبهذا--ويظن

عجئاحقيقيآإيماناالمؤمنودتيجدولا،أبدآيتناقصلاالبئرهذاماءأن()المكرمة

اسماعيلالطفللإنقاذإعجازيبشكلخلقالبئرهذابأنيؤمنونفهم،هذافي

بوركهارتفإنحالأيةوعلى.البرتةفيعطشآالموتوشكعلىكانعندما

نأافترضإذاعتبارهفيالإعجاقلةالأموريدخلأندونالبئرهذاوضعح!ث

بوركهارتويقول.الأرضتحتصغيرةقناةطريقعنالبئرقاعفيتنسابالمياه

وأحياناماشيئافاترةوهياستساغتهاالصعبمنلكنتماماعذبةالبئرهمياهإن

البئرعذاعلىشديدأتزاحمآالحجاجويتزاحم.الحليبلونمثللونيانص!ي

منوغيرهاوالدلاءالحبالمهم!-ازتأثناءنفيدمرو،عباالمقدسةمياكحه!همنالحعتو

البئر.حولدةالموجوالأشمياء
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،()الخرمالمكشوفةالساحةمصكزيكؤنطوهو،آنفاذكرناهماكلحولو

وصف،ناحيةفيالأعمدةمنرباعيصفمنيتكؤنأعمدةبهرواقيوجد

أقواسالأعمدةهذهبينويربط،الأخرىالثلاثالنواحيفيالأعمدةثالأتي

أعمدةأربعةوكل،القوطيالطرازعلىنقطةفيقوسكلطرفايلتفبمقنطهسة

هذهعددوببلغ،الأبيضبالملاط،(قبةفوقها)توجدلقتةدعاماتتشك!!

عددهافيبلغالأعمدةأما،قبةوخمسينواثنتينقبةمائةالقباب4"2ء!-

يوقدمصابيحتتدلىالمقنطرةالأقواسهذهومن.وثمانيةوأربعينأربعمائة

كلارتفاعويبلغ.جميعآفتوقدرمضانشهرلياليفيأما،ليلةكلبعضها

قدمعلىقطرهاويزيد،قدماعشرينحواليذكرهاالآنفالأعمدةمنعمود

رخاممنوبعضهاحمرةتعتريهرماديجرانيتمنوبعضها،قدمونصف

قاعدتانأوتاجانهناك!ليس،أبيضرخاممنالأعمدةوباقي؟أحمر

مقلولآالتاج-منهمجهلأ-العمالوضعالحالاتبعضففي،تمامآمثماثلتين

بشكل-مزنيةالجدرانأجزاءوبعضالمقنطرةوالأقواس.العموداسسطوانةقفو

كما،(!؟:)المسلمينتميزالتيالالوانوهي،وزرقوحمرصسفربخطوط-فج

فوقتسموالمربعةالواسعةالمساحةهذهأركانمنركنكلوفي.ورأيناسبق

المآذنوهذه،مذقبهلاليعلوهاشامخةمئذنة،أعمدةتدعمهاالتيالقباب

الإسلامية.المآذنسماتهمنسمة

قدمها)المقمسود(*؟"؟")"الكعبةعراقةفيجداللا":فوسترمستريثول

فلدينادائمآطابعآبهاالمرتبطة()الطقوسالشعائراتخذتوقد.الشديد(

القديمة.عاداتهموفقعلىالعصوركلفيبهاالعربارتباطعنمعلومات

عنمذكراتهفي()يوركهارتالسوبسيالرحالةعنينقل()بوشالمؤلفأنالواضحهمن(ء؟ت)

منهيللمسلميننئدأتتضمنالتيه-الإضافات،مةالم!ومكةالعربيةةللجزييحلنة؟

قدو،أ!سمل!شالمشاع!صهكا!صابماحد!!إيتمب!كاق،يوركهارتحالةالىثإنثالا،شها!اظ

.)المترب3(بعدشيماأسنمآنهغنهلهثاع

6،اول.ا!"؟،حانةاأنجا1؟لآ؟ا7أحائا.ل!10()ا0110ا!.(ك)د(::ت.:ت)
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واسماعيلإبراهيمتمثاليأنالمسلمونالكتابعليهاتفقماخلالمنيبدولكن

يأ-وكاقا،الكعبةفيبارزأمكانأيشغلانسحيقريختامنذكانااللذين

ووجدهما()عاع!شهمحمدزمنحتىظلآ،الوثنيةالعبادةمحورهما-التمثالان

أبويقواصافيما-محمدألكن،()المكرمةمكةفتحعندموضعهمافيالمسلمون

تمثالالكعبةدخولهعندخطمللهجرةالثامنةالسنةفيمكةفتحماعناه-الفدا

ريش،ولارؤوسبلاسهامسبعة-التمثالأي-يحملكانالذيإبراهيم

يحيطوكان،العرافةأوالاقتراعفيالعربيستخدمهاالتيالسهامكتلك

)مندرجةأقلآلهةبوصفهملأنبياءواالملائكة()تماثيلمنكبيرعددبالتمثال

آخرونوكتاب(؟!"!اك.الجنبي)أوالجنابييقولفيمابينهممنوكان،(إبراهيم

والتي،ولاريشرأسلهاليسالتيالأسهمهذهأيضايدهوفياسماعيلتمثال

بالغيب.والرجمالعرافةفيأوالالهتراعفيتستخدم

شيالإسلامعلىسابقةلعباداتمختلفةخارجيةعلاماتتتبعوممكن

القرآنأشاروقد.المؤسسينالآباءلأحدأصولها-العباداتهذهأي-تعودالكعبة

جديرةممارسةوهي،(واستهجنها)ة؟ةالعباديةالممارساتهذهأحدإلى()الكريم

.الإسا،مقبلالمكانهذافييحدثكانماعلىتدلإذبالملاحظة

الملابس-لأن،عراة،الكعبةحوليطوفواأنالوثنيونالعرباعتادلقد

الأسودالحجرولشير.اللهأوامرعصيانعلاماتمنعلامة-يقولونكما

واضحةإشارة(الإسلام)قبلالوثنيةالعبادةأهدافمنهدفاكانالذيالشئهيرس

إدخالهيعزون(الجاهليون:)المتمصودفالعرب.إليهبهيشيرونالذيلآصلاإلى

المورةهذهفيوردماإلىهناالمؤلن!يثمير:جم)اك.()الأعراثسورة!)الكريمسغرآن

.:التاليةالكريمةالآياتمنهاونجورد،الاسلامظبورقبلظهرتالتيالمحتاقداتعبنالكريمة

غيزدإتهقنتكمفاالفةاحكدئزاقىشمياقالاد!ةفمئ!اخأعادزإتى-ء!ةء(-إل...قرمهإلىئوخاأرينالقذءلا

مك!تبلماانئاحةأتأق!دتمهلئرقالإذوئوطاأنم(،!.ث!..عالخاأخاكهميثفودوإلى/؟ء"و6صنتقئو*!فأ

ـهع!دعبمنبفاتم،هبىلم(،،.لأ..لتعاأخاكعممدبتإلىر*:أل!ص9ج،اتعال!بت!تأحد!!ليا

عذهمنالواضحوصت.ء50(1.دب)...أمائكمعاداللهدوذصلدعو"اتذيتإلط*صه-!003،0هـسى

لأنبياءايطيعوالمالذ"يستهجنهانما،ثالىشلينالأنبياءيستهجنلااللهآنارلآتاتأ

سلنن(115
."مرس

http://www.al-maktabeh.com



لأ75نيلناالماحه!ا

كاحسالذيماالخرافةونوع.مباشرةآعكبفالتيئاسماعي!ووذريةإلىالكعبةبناءفي

آخربغعبير)أوالإسلامعلىالسابقةالأديانهذهفهمسوءمنانبثاقهنتوقعان

الحق.للإلهتكريمابعينهامواضعفيأحجارإقامةهو(السابقينالآباءأديان

ائيليينالاسسوثنيةبينخاصةئيةالجزهذهفيوثيقةصلةعلىالسياقيدلناوبينما

،(ط)،4-ح8،!40،،)اش،!،8:محمدقبل)النمىالإس!مقبلانعربووثنيةالتد!اء

لكن،القديمالعهدخلالمنجدأكبيرحدإلىيظهرأنيمكنتماثلهمافإن

أشعياء()المقصود:النبييقول.أشعياءسفرمنفقرةنوردأنهنايكثينا

لعمليسجدون،أوثاناأرضهم"وامتلأت:وثنيتهمبسبباليهودمستهجنا

له"يغفرفلاالرجلوينطرحالإنسانوينخفض،أصابعهمصنعتهلما،أيديهم

.2/8أشعياء

المسلمين،بتوفيرتحظىالتيالكعبةعنحديثناسياقفيالقارئيهتمقدو

شبهفيبوركهارثالرخالةتجربةعن،الحجموسممنالحيةاللقطاتبهذه

علىو":ك!اهسأ511لا"لمة2،ح10)ألالس!نويةربعلندندوريةفينشرتالعربيةالجزيرة

ملابسهمهـكأالحجاجكليتجرد()مكةالمقدسةالمدينةمنهمعينةمسافةبعد

بشكلتكونانالقطنأوالكتانمنقطعتانوهي،الإحرام()ملابمسنويرتدو

القطعةولطرح،خاصرتهحولمنهماقطعةمنهمحاجكلفيلف،بيضاوينعام

مارسرقدو.أبدآرأسهيغطيولا،كتنيهوعنقهعلى-رباطدون-فالأكأ

موتفيتستبتالتي(الإحرامملابس)ارتداءالعادةهذهمرةذاتبوركجارت

بعدهامامشغةيسببمماالشتاءفيالحجموسميكونأنيحدثفقد،كثبسين

الملاب!مرارتداءاعتادواوالذينالشمالمنالقادمينللحجاتخ!بالنسبةخاصةمشقة

ممنلبعضالدينيالحماسإن"بل:أيضابوركهالرتويقول.السميكةالصوفية

مكةصقبللىإوصلوالوحتىأنهملدرجةجدآشديدآيكون،زلحبافرضنيى

نأبعدإلآنجايخلرلاالإحرامسب،ام!رتدينيظلونأشهربعدةالحجهموسم

كحارونآنويخال."...عرفاتجبلضقبالوقوفالحج()مناسكأي!صهآص
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مكة،إلىبغدادمنالأقدامعلىسيرآالحجفريضةأديازبيدةوزوجتهال!شيد

نعملكنه،الأثناءهذهطوالالإحرامملابسسوىيرتديهارونيكنولم

الله(كرمهامكةإلى))تنر:(الطريقمراحلطوالالفاخرالسخادفوقبالسير

وأالقمريلتقويمبيؤرخونوهم،(الجاهلبون:)المقصودءالئدماوالعرب

ئقحمون()أويزيدونكانوا،لتقويمهمأساسآالقمريةلشهورايتخذونآصس!-بتص

لكنمحذد(فصل)فيبعيفموسمفيالحجليجعلوا،سنينثلاثكلشهرآ

فيكانتكماالحيأللهباسمالحجفريضةاستمرارضرورةمحمدسنعندما

تلؤشماقدللهطاعةالحجعقيدةكانتإذلاتحسالتيالأوثانباسملا،الأصل

باسمحجإلىفتحولتذكرها(الآنفالآبماء)أديانعليهالسابقةالأديانفي

وفقعلىللحجزمنيأميقاتأحذد،هذامحمدسنعندمالها-!!ساماأولأوثانا

،زاتدآشهرأ()يدخلونيقحمونلاالمعاصرينالعربولأن،القمريةالشيور

)شدةال!تاءعمقإلى(حرارته)شدةالصيفذروةبينيتراوحالحجسوسمفإن

شهوركلعلىيتوزعالحجموسمنجدسنةوتلاتينثلاثغضونوفي،(برودته

.(الميلاديةالسنةشهور)فيمحذدةأياملهتكونلاوبالتالي،السنة

الكعبةأوالحرامالمسجدلزيارةالداخليتوجهأنلابد،مكةدخولعندو

مواضعفيالدعواتبعضترديدالزيارةهذهوتتطلب.لاأمالحجاعتزمسواء

()أشواطاتصسبعالكعبةحولالدورانأيالطوافيبدأثمومن،مختلفة

زمزمبئرإلىيتوجهثتمومن.()شوطدورةكلتمامعندالأسودالحجروتقبيل

ذلكبعدالحاجوعلى.مفلهيتيمهمترمابقدرأوالشربوسعهمامائهسنويهـثسس،ط

يسعىثممنوالمحذدةالأدعيةبعضهناكويردد323المةالصفاتلإلىيتوجهأن

الىسوةهوهـستفعحجريلمسطحيصلأنإلىخطوةستمائةحواليتبلغمسافة

ال!شيد،كحارهرزوحياختاريخحولحيكتالتيالكثبهـةوالاسرائيلياتاخرافاتمنحهمذه(ء؟ة)

كحذعيستهبنلا(.!ظنجيةو)في1تاك!افامنأفييستهجص!كانالذيمماالمؤلفآنبي!فلاو

؟إهث!ثسبهج!فيعاسآو!!لوعاهمآيحجعنههم!يورعوشيماالسلضيدكانلئد.العجةعايةال!

جم(!ك1).ملهرلإستا
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نألابدوهو،تمراسبع(والمروةالصفا)بينالسعيهذايكرروهو.ا!،!10"آا،خ

السيأثناء-الحجاجويظل،السعيعندبعينهامواضعفي*1لا3(6ح"،لح.،يهرول

والت!مك.والتسابيحالدعوات-الوقتوطوال،عالبصوت-يرددون-

)كذا(5،"2"العمرةإلىويتوجهرأسهشعرمنهمالواحديحلقأنهوالثالث

والتسابيحالدعواتمرددامكةمنعةانستو،نصفالساعةحواليبعدعلى

أخرىمرةالأوليان(ناك!ئلا)الطقسانوسيتكرر.الطريهتطوالعالبصوت

فيأشواط)سبعةيطؤفأنلهشاءماالكعبةحوليطؤةتأنونلحاج.ذلكبعد

.()ثثوابهكثركلما،قآبعوتطوافهكأ!فكلما،ملألمايراهماوفقعلى(مرةكل

ألفسبعينحواليالحج()فريضةبوركهارتءأداوقتمكةفيتجمغ

(ئف")!!.لاح!بيكلعليالمسلمونقاللقد.المناسكهذهأداءفيانخرطوا،شخعول

فييتجمعونالذينالمسلمينللحجاجالأدنىهوالحدآنفاالمذكورالعددهذاإن

إكمال)أي!مالهالسماءمنالملائكةنزلتهذاعنالعددقلمافإذا،عرفات

ذهبوعندما.بدقةنفسهالشيءبيتسجوزيفكاويقول.(70:هههالعددهذا

2000ورجل80000وجودعنأخبرناالمناسكهذهموضعإلىبيكعلي

وحصانوحماروبغلجملألفسبعينأوألفستينوحوالي،طفلوألفامرأة

منغمامةتظللهمعرفاتمنخارجينالضيقالواديعبرجميغايتجهون-

وهـح،خ!!...3"أ7ح)3ومصاو!وبصادقرماحمنيحصىلاماحاملينتراب

ذإشخصيالهوقعتالميالحادثةإلأوقعتبحوادثيعلملمهذا!.2،8

العمرةيعتبرإذ،والعمرةالحجبينيميزلاوعو،عليهيتعتمدلاالحجشعائرعنالمؤلفحديث(-:)بم

لميبدوقيمالكنه""بوركهارتالرحالةعنينقلوهو،المعتمرأوالحاجإليهيذهبموضعأ

)المترجم(عنهالنقليحسن

أوروبيكأولبرحلفقامالذي"لبليخايباديا"دومنغوالأسبانيالرحالةهو،وو!ورك!لي

حخاوةفنال،العباسيينسليلأنهعلى،مكةشريفإلىنفسهوقدم،1947سنةمكةإلى

المثر!4،ا!تيغسلفيمعهفأشركها!سلمينمنفيينلهلىدثرفومنحهورعايتةال!ريف

لم،بيكعليأنشاعوقد،بداخلهاثسصليالكعبةيدخلأوروبيوآخرأولبذلكفكان

مرةلأولت!ثالتيرحلتهعنهتا!!ذمشيئ!مهقدملكنه،لنابليونجاسوسسوىيكن

مليهثةهذهمذكراتهفإنكذلككانوان،مسلمأنهعلى،الإا!آلضدنوفي1414سنةبارهم!شي

.)الناشر(إسلاهميةوثضافةأسانيدإليتحتاجالتيوالخرافاتالمعلوماتمنري!حب
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)سبحينبوركهارتتقديريعتبرأنللمرءوممكن.ساقهفيبجرحينأصيب

قوافلالستأوالخمسبينمنلهقطاثنينأنيخبرناأنهبل،استثنائيأتقديرأ(ألف

الحجقافلتاوهما--وصلتالتيهيعامكل(بانتظامتصلالتي)أيالمنتظمة

وربما،بحرأتركيامنيأتونحاجآلافأربعةحواليفهناك.والمصريال!امي

قافلةوكانت.الإسلاميالعالممنأخرىأنحاءمنالعددهذانصفأيضايصل

مأقامتعندماأنهويروي.عددأالأكثرتعتبرالتيهيالشاممنالقادمةالحج

)3ءهـكانتسنةفيالحجفريضةبأداءالعباسيينآخرالخلفاءباللهالمعتصم

الحجقافلةتكنلما8)4سنةفيلكن،جملألفوعشرينمائةتضمقافلتها

جمل.ألفعضروخمسةشخعررآلافخمسةأوآلافأربعةمنأكثرتضم

ترجمتوالذيالمصرييونسباسمتسمىالذيبارتيما)الرحالةفارتيماويقول

قافلةأن(المترجم/للكتابالعامةالمصريالهيئةونشرتهاالعربيةإلىرحلته

فيفارتيماكانعندما-جمالهاعددبلغ(القاهرةمن)الخارجةالمصريالحاج

نفسهاالقافلةهذهكانت1814سنةفيلكن،ألفاوستينأربعةحوالي-همكة

منجدآقليلعددإلىبالإضافةعليمحمدعساكرمنغالبهافي!كون

إلىواحدقاهرينبيلانضم18ءاسنةفيأنه:يقولبوركهارتلكن.الحجاج

تقديروفق-هذاوتكلف،وحاشيتهأمتعفلنقلوعشرجملبمائةاخجقافلة

العمومياتالنساءخياموكانت.جنيهآلافعشرةعنيقللاما-بوركهارت

منبهنالخاصةوالتجهيزات4اكمل"اتأ"4!أا")3الراقصاتوالفتيات4أ)كاالحشا؟)ح"اس!"

القافلةأما.()تة*(المصريالحاجقافلة)المقصودالقافلةهذهفيبهاءأكثرهابين

لأعوامافي(تخكون!!ا!اك!ا.ألالبربربلادمنأوالغربمن)القادمةالمغاربية

أربع!تتضممضىفيما)وكانتآلافثمانيةأوآلافستةحوالي!نلأخيرةا

.هذافيال!رقيةالتماشلةأما.قليلعددإلآإليهاينضملما814سنةوفي،آلفا!

وفد،الحجاجمحملتصافقكانتمفاهروهي،الدفوثوحامليالمتثددينالمقصودكانبمار(.؟ت)

.)الناشسهـ(.الآنوجودلهايعدولمالمظاهرعذهزالت
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وسومطرةجاوةمنمالاوبينمنغالبهافيتتكونفكانتذكرهالآنفالعام

عاديةغيرقوةذوالسنكبيرمتقشفأفغانيحاجهناكوكان.المالاباروسواحل

علىمشيأبلادهإلىالعودةيعتزموكان،مكةإلىكابولمنالطريقكلقطعقد

آيضاإليهاويأتي،الحجموسمأثناءالبدومنكبيرعددمكةإلىويأتي.أيضاقدمية

الحجاجهؤلاءمنكثيرونويعتمد.العربيةالجزيرةشبهأنحاءمختلفمقعدد

(الإحسان)طلبالتسؤلعلىمعيشتهمأمورتدبيرفيكاملأاعتمادأ-.!ه2-،؟

جلبواقديكونونوبعضهم،مكةفيإقامتهمعندوإنما،بس!حفالرحلةلاأثناء

مكة.فيليبيعوهاالصغيرةالأشياءبعضبلادهممن

ومعاطفهمالحمراءطواقيهممعهميجلبون-المثالسبيلعلى-والمغاربة

وأ)الشباشبوالصنادلالأحذيةمعهميجلبونالأوربيونوالأتراك،الصوفية

)المشغولة(المزخرفةلأقمشةوا(الصغيرة)المصنوعاتوالخردوات(لأخفافا

محبوكةوأكياس،أوربافيمصنوعةوحلياس!كاد"ه0والعنبر()الحلوىوالمربى

وشيلانوالحريرالسجاجيدفيجلبونالأناضولأتراكأما،.إلخ..الناقودلحفظ

)أوالكبيرةالحريريةوالمناديلالكشميريةالشيلانفيجلبونالفرسأما،أنقرة

بخارافيتخموأشجارمنالسواكالأفغانويجلب(الكبيرةالحريريةالاي!اربات

فيمصنوعةمزخرفةغيرخشنةوشيلان،أصفرصابونيحجرمنوخرزات

بل!ج!و،الثريةالشاسعةبلادهممنتجاتمنالعديدالهنودويجلب،بلادهم

وصنادل،العجميةللشيشات(تيئلهويقالخرطوم)المفردخراطيماليمنأهل

منوغيرها(ذلكبعدالسياقيفيدكماالص!لخشبلاتعني)الكلمة3اخا؟،13انج

الرقيق.تجارةفيتستخدممختلفةأدواتالأفارقةولجلب،الجلديةالمصنوعات

فيمعآجميعآالحجاتخ!يتجهمكةداخلالمطلوبةالمناسككلتتموعندما

حماراأوبغلاراكبآوبعضهم،جمالارايبعضهمعرفاتجبلإلىسحدديوم

لقطعهمأكثربثوابيحظونوهؤلاء،أقدامهمعلىحفاةيسيرونوأغلبهم

:بوركهارتيقول.أقدامهمعلىميلاعشرينأوميلاعشرثمانيةمسافتهارحلة
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)ضواحي(أطرافإلىالوصولمننتمكنأنقبلساعاتعدة!ضينالقد

ارتدواوقدالعراةنصفالحجاجوكان.شديدأالجمالزحامكانلقد.البلدة

وأبغالهمأوجمالهمفوقبعضهمجلسوقد،الأبيضالإحراملباسجميعا

،عالبصوتويدعويسبحبعضهموراح،القرآنيقرأونوراحواح!ميرهم

معوشعاركون(الجماليقودونالذين:)المقصودالسائقينيستونآخرونوراح

فيالضيقالممرقطعناأنوبعد(الطريق)يممتدونالمسيريعوقونممنمنهمالقريبين

مواضععنبحثاتنتشرانحتلفةالقوافلبدأتهنا.عرفاتسهلظهرالجبال

عنبحثاالخيامبينيتجولوناتجاهكلفيالحجاجالمرءويرى.الخيامفيهاتضرب

ومضت،الطريقأثناءالزحامفي)تاهوا(عنهمابتعدواالذينرفاقهم.-!.220

والجلبة.الضوضاءتلاشيقبلعديدةساعات

فوقهمنوأحصىعرفاتجبلقمةبوركهارتصعدالصباحوفي

الحاجلقافلتيتابعةثلثاها،السهلفووامتناثرةخيمةآلافثلاثةصالي

رحالتنايقول.وعساكرهعليمحمدلحاشيةوتابعة(والمصري)الشاهمي

بوركهارتمثل،خيامبلاكانالحشدهذامنالاكبرالعدد"لكن:بوركهارت

طوسون)أمعلىمحمدزوجةخيمةوكانت.خيمةلديهيكنفلمنفسه

مكةإلىجدهمن-فقعسأ-أمتعتهانقلتطلبوقد،رائعةخيمةباشا(اهميمثابر

حولهاكانكاملاصإذمخيمآالحقيقةفيخيمتهاكانتلقد.جملصائة

لها،التابعاتالنسوةفيهاتقيممختلفةأحجامذواتخيمةعشرةاثنتيصالي

،خطوةثمانمائةمحيفيبلغكتانيقماشمنستارجميعآالخيامبهذهويحيط

رائعة.ملابسيلبسون()طواشيةخصيانيحرسهواحدمدخللآإلىضلي!

ضمربتالنساءمنمعهاومنعلىمحمدزوجةتقطفإلذيالتجمع!همذاو!رل

)المحاطالكتانيالقصرهذاكانلقد.العددكثيرةحاشيتهامنالر.جاإ(خيام
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ا!فةللاع!انلإضافةبا،جميلى!لالمزركش(كتنيقماشمنربسو

ألفحكاياتفيوردبماجوانبهبعضفييذكرني،فيهمكانكلفيالظاهرة

وليلة.ليلة

بسبعينالسهلفيالمتجمعينالحجانخ!عددقذرأنهبوركهارتالسيدوعول

كما،يقلهلمماهذا،العدد!ماكنزلواالذينالملائكةمنمنهمكملكن،ألفا

فالجدير،حالأيةوعلى.لاأمملائكةالعددهذابينمننىإذايقللىأق

يتوضطأنوبعد.(7و!)نفسهالعددهذايذكررخالةثالثهوأنهبالملاحظة

،نر()ءالىعرإذايتيفمأنبعدأو(الشريعةوفقعلىالحاشدالجمعهذايغتسل)أي

سفحهإلىقمتهمنكلهفيغطونهعرفاتجبلعلىشديدبتزاحم-الآن-يتجه

مسطحةحجريةمنصئةعلىمكةقاضييقفمحذدةساعةوفي.ناحيةكلمن

صمتفيالحشدإليهايستمعالتيالمواعظإلقاءفيويبدأ،عرفاتجبلفوق

عن(ذكره)الآنفالقاضيتوقففكلما،حالأيةوعلى.وباحتراموقور

فووا3!كأ17الإحراملباسمنالسفليالجزءالمحتشدةالجموعحركت،الحديث

نو!!ريوراحوا(المترجم/العلويالجزءيقصدالعالهللهواءجلبأرؤوسهم

أوامر!لىبناء!اأنحنماتعنيعبارةوهيلبيكاللهملبيك:عبارةعالبصوت

الإحصامم!بستحرمج!أثناءإنهم:بوركهارتيقول.لنااشتدعائهأولناالله

،طوفانأوأبيضشلألوكأنه،بالحجاتخ!الغاع!عرفاتجبليبدوالبيضاء

جمالهمفوقالجالسونالحجانخ!منآلافعدةينصبهاالتيالخضرالمظلآتبينما

نسبياالمستويةالمساحةفيوإنماعرفاتجبلفوقليسواالذين)أيالسهلفي

تدلالذيالضخمالحشدهذامثلأنولابد.مزروعسهلوكأنهماتبدوحود(

.،"م+"أ"فىث،4لاء.اث11،ا؟اسأ،"آ؟؟ا3اافي"ح2ح!017!ا)غ"خ63"3،"م4ح"ثه4...:لانجليؤياالخص(تنر*)

جمة:لتروا
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لأوليشهدهفيمنهائلاتأثيرأيؤثر،لهويخضعونللهيتعبدونأنهمالمظاهركل

الرحالةيقول.وثنيأأويهوديأأومسحيأأو)معسمديأ(مسلمأكانسواءمرة

الغفيرالعددفهذا،حقأالقلبفييتغلغلأنيمكنمشهد"أنه:بتس()جوفلف

الدتيا،صر3أعنالتخليوصاضعالضعلىالدالةالإحرامبملابسأتواقد

يجأرونوراحوا()وجناتهمخ!ود!معلىالمنسابةوالدموعالعاريةوبرؤوسهم

دارفورمنأسودحاجوصولبوركهارتويذى.لماالغفرانطالبينوينتحبون

مايوجدكانحيث،مضاءالحرمفيهكانالذيالوقتفيالكعبةإلىمرةلأول

غلبلقد.(الصلاة)وأداءالعبادةفيمنهمكينآلافعشرةإلىآلافثمانيةبين

انفجرت،لفترةساجداظلأنفبعد،الأسودالدارفوريالحاجهذالحىالتأثر

التيالدعواتترديدمنوبدلأ،الذروة!أثرهوبلغالدمصعمنبفيضعيناه

فأنا"الآنب!ورخذ"يارب:عالبصوتيقولراح،مرةلأولالزائريقولها

."الآنالفردوسفي

فتتدافع،كتابهالقاضييغلقالغربيةالجبالوراءالشمستهبطوحالما

عابرينجميعهمالحجاجولضوجهالخياموتطوى،الجبالمنهابطةفورأا!صع

منوابلإطلاقويتم،المشاعلمنآلافالآنتوقد.للعودةطريقهمفيالسهل

النارقي.الأسهممنلايحصىوماالصغيرةوالبنادقالمدافعطقاتع.222

المزدلفةلىيقالمكانإلىوصولهمحتىتعزفالموسيقيةالباشافرقةوظلت

له.أتيحمكانأيمتمافيالجرداءالأرضعلىالحشدهذافيفردكلانطرت!ح!يث

ويستمر،الفجرطلوعمنبدءأآخر()شعيرةن!هم!كيبدأ(المزدلفةفي)أيهنا

إلىوئيدبخطوأخرىمرةالغفيرالجعيتحركبعد!ا،الشمسطلوعحتى

الشيطانعلى()الجمراتالأحجارلرميأميالثلاتةبعدعلى7لو"خ،متىوادي

مختلفةمواضحثلاتةفيصغيرةأحجارسبعةحاجكليرمىأنلابدإذ"057.1
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إخدىكلها()الجمراتالصغيرةالأحجار..هذهمجموعفيصبح،منىواديفي

هذهيرددالجمراتهذهإلقائهعندوالحاج.عمغيرأ()حجرأجمرةوعشرون

ويقول."!جندهالشيطانشرمناللهليحميناأكبرالله.الله"بسم:الكلمات

كأج!لنيقاجار(لأص)اساقءالجهلرميهبذأأناوبينما":فرر)جوزينهـ(

بالفعلأخرجتكافقد،أردتإنالآنعملكتؤديأنيمكنك:ليوقالظريف

فيعميقشقبهاصخرةهناالحجاجويرى.محجريهما"منالشيطانعيني

سكينجانباأزاحالذي(واللامالميم)بفتحالملكفعلمنإنهالهمويقالوسطها

)من13!هثحاسحاقبابفالتضحيةوشكعلىكانعندما()الخليلإبراهيم

الذيهواسماعيلأنتغتبرون-القرآنفيوردكما-المسلمينأنطبغاالمفهوم

أنهلابدالثتقهذاأنبتسويلاحظ(بهالتضحيةوشكعلىالخليلإبراهيمكان

،بالجمراتالرجمعمليةأنأيضاالحجاجويلقن.حقأشديدةضربةعنناتجع

سيذبحه.لأنهأباهيتبعألآاسحاقأذنفيالشيطانبثتمالذكرىإحياءهيإنما

وقتيأتيوبعدها،(ش:)يومينأويومامنىواديفيالرجمعمليةوتستمر

جلبوهاقدبعفالحجاجكانالتي3+أ"3؟إالأضاحيبذبحالكبيرةالتضحية

ووجههاالأضحيةذبحمنولابد.البدومنآخرونحجاجاشتراهابينمامعهم

التيالخرافعددبلغعفنتحدثالذيالحجموسموفي.نحوالكعبةموتجهة

نقلوقد.آلافوثمانيةآلافستةبينيتراوحعددعنيزيدلااللهباسمنحرت

فيالمقتدىالخليفةحبئعندماأنهالدينقطبالمؤرخعنبوركهارت3.22!3

بارتيماأما.خروفألفوخمسينوبقرةجملألفبأربعينهـضخى350سنة

الفقراءعلىلحومهاتوزيعتمثورألفبتلاتينالتضحيةعنفحذثنا)فارتيما(

)المترجم(.عليهإثمفا،يومينفيتعجلومن،أيامثلاتةالرجمأيامأنفوص!ملا(!)
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المرءإن(")ة؟ةذنوبهملغفرانتوقهممنأكثربطونهمءلملتوقهم"بداالذين

لهذهالأعلافتقديميمكن-البائسةالبلادهذهفي-أينفمنالحيرةلتتملكه

مبالغاالأرقامتكونقد.والأغناموالأبقارالجمالمنالآلافوعشراتالآلاف

همدالحجاجفكلىثهس!ج3،العيدانتهىلقد.جصأكبيرةهاآعدا*أناحؤكأدال!فى،فيها

الآنوانعقد،المعتادةملابسهموارتدواالإحراملباسوخلعوارؤوسهمحلقوا

المدفعيةوطلقاتوالمشاعلبالأضواءالليلطوالالواديوتألق،كبيرسوق

منكثيرينفإنحالأيةوعلى.مكةإلىالحجاجعادثمومن،الناريةوالالعاب

مكةوفي.الأضحياتأغناملحوممنتبقىماليتناولواظلوافقراا!ثرالحجاج

ولم.فعلاالحجشعيرةتنتهيل!!وبذا2*وادبالكعبةالمرتبطةالمناسكتتكرر

عليأنرغم،عرفةفيبالوقوفحجهنأتممنحاتجاتأقيبوركهارتيذكر

ممنوعآليسبالحجالنساءوقيام.(عرفةفي)وقفنامرأةألفيعنحدثنابيك

بالتشجيع.بالحجالنساءقياملايحظىبعدفيماسنذكرهماخلالمنلكن

امرأةلكلولابدبلتحجأنالمتزوجةغيرللمرأةتجيزلاالإسلامية"فالشريعة

المقربينأقاربهاأحدلأقلاعلىأوزوجهايصحبهاأنالحجأرادتإنمتزوجة

بعضوتصل(الأخيرةالحالهذهفيبالحجلهالايسمحالشافي)والمذهب

رؤيةيردنثرياتأراملنسوة؟الحج()فريضةلأداءتركيامن-أحيانا-النسوة

أثناءماتواالذينأزواجهنمعخرجننسوةأوالأجليوافيهنأنقبلمكة

هذهفي)وهودليلاجذةفيمنهنالواحدةتجدالحالاتهذهمثلوفي.الطريق

فيالتقدمفيمهمتهالتسهيلاستعدادعلىيكون(7دا4!))أ)محقللهيقالالحال

الزواجعقدفيتم.لهازوخايكونبأن(مكة)نحوالمقدسةالأراضي!.،24

معروفةوهي،كتيرةأغا،طفئيها،الحجشعائرعنالمؤلفبنقولاتئعتدلاأنهالضارئئنبه(:؟ب)

الضية!مشاعروابداءخنقمنالمؤلفعنهئعبرمابجا3ءولتضح.قارئلكلفضا3مسلملكل

المترجم().عميقفجكلمنربهملغفرانطلبأءواجاالذينبالمحفمنين
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فيالحجبأداء4!سا.4الأ)حبدليلهامصحوية()القيديالسيدةوتقومالقاضيأمام

مسألةأمامطوف)المقصود.وغيرهماوعرفاتالمكيالحرم؟المقدسةلأماكنا

والمستشرقين/الرحالةمنمغرفةمغرضةواجتهاداتمغلوطةبدعةفهيالزواج

نأولابد.اسميئأوشكليزواجمجردهذاأنالمفهومفمنحالأيةوعلى(المترجم

فالشريعةرففالطلاقإنلكن،جذةإلىعودتهاعندالمرأة()المحفلالدليليطتق

ذلكبعدلهلايسمحلكن،قائماالزواجيعتبرالحالهذهوفي،ذلكعلىتجبرهلا

دليلينإلآالأمورهذهليروىالذيالراوييذكرولا.المربحةالدلالهمهنةبممارسة

خدثنيمنحديثفيمبالغةأيةهناكليسأنهوأعتقد.التطليقعدمعلىأصرا

المهنة.يتعلمونالذينالصبيةإلىبالإضافةثمانمائةيبلغالأدلآءعددبأن:قائلا

الأمروكذلك،)مرشد(دليلإلىيتحولفإنهزبائقالدكانصاحبيفقدوعندما

.حبشيأ(عبدأ)أوحبشيةجاريةيشتريأنبالأدبمشتغلبائسرجليودعندما

ممنمكةأهلمنكئيرينلكن،إلآالقليلالحسنةالسمعةمنلهاليسالمهنةوهذه

.أدلآء"حياتهممراحلبعضفيكانواأحوالهمازدهرت

يأ-فوجدها،الحجانتهاءبعدكاملأشهرأمكةفيبوركهارتبقىوقد

.مهجورةمدينةوكأنها-مكة

كانتالتيالشوارعأما،الربعسوىالمتألقةالعامرةمحلآنهامنيبق"لم

وسطبالقوةطريقهيشقأنالمرءعلىيتعينكانأنهحتىقليلةأسابيعمنذغاضة

المتسؤلينبعضخلاحاجأقيمنخلتوقدالآنأصبحتفقد،الشديدالزحام

افترضواالتيالمنازلنوافذنحوبالالمالناضحةبأصواتهميجأرونراحواالذين

ولم،الشوارعكلوالقاذوراتالقمامةوغطت.بالسكانمأهولةلإنرالأنها

الميتة،الجمالبجثثغاصةضواحيهاوكانت.إزالتهالأمريرتبأحد!هر

فأسهمت--مكةوسطفيحتى-كريهاالهواءمنهاابخعثةالروا!حو!لت

.الأمراضتفشتيفيبالتأكيد
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عنأوالحجرحلةمشاقعننتجالذيالجماعيوالموتفالأمراضع.225

غيرالإقامةمحالعنأو(غيرالمحكمةأوالثقيلة)غيرالخفيفةالإحرامملاب!س

عن-بعفالأحيانفي-أوالسيئةالسفرظروفعنأو،مكةفيالصحية

الذينالموكأبجثثممتلئأ(االحر)المقصودالمسجدجعلهذاكلالشديد-احوزا

بهمأتوايكونواأنأو(الميتعلى)الصلاةالجنازةصلاةعليهمليصقواهنانقلوا

للكعبة،رؤيتهمتشفيهمأنفإما(الأعمدة)بينالرواقفيووضعوهم.مرضى

الذينالفقراءوالحجاج.المقدسالحرمفيبالموت-الأقلعلى-يرضواأنوإما

لأعمدةابينالهزيلةأبدانهميسحبونوهمالمرءيراهم،والجوعالمرضأنهكهم

الواحديضعللإحسانطلئاأيديهممدعلىالقدرةيفقدونوعندما(الأروقة)في

ماالمحسنونشيهاليفععليهاتمددالتيالحصيرةمنبالقرب)صحنا(آنيةمنهم

أعمارهمخظاتآخرفيوأنهمدناقدأجلهمأنيحمستونوعندما.بهيجودون

يكتشفأنقبلكامليوميمرماوغالبأ،الرثةبعباءتهبدنهمنهمالواحديغطى

الغالبفي-الحجمناسكانتهاءمنشهرطوالوجدتلقد.ماتأنهالناس

وحاجأننيحدثوقد،الحرامالمسجدفيمطروحةالحجاججثث-صباحكل

الكعبةمنبالقربيزحفكانفقيرمغربيحاجعينيبإغلاققمنايوناني

والملائكةالنبيذراعيبين-المسلمونيقولكما-أنفاسهآكأ!ليتنقس

عليهنرشأنفيرغبتهبالإشارةالمحتضرالمغربيالحاجهذاأبدىوقد.الحارسين

جرىساعةنصفوبعد.روحهصعدت،طلبماننفذكناوبينما،زمزمءص

دفنه.

منكبيرلعددالموتترصتدوقدأبدأللمسرةيدعولامكةفيالوضع

ضيقوادفيمشيدةومكة.الحجمناسكلأداءهناأتواالذينالأتقياءالمسلمين

مراعهناكوليسالملوحةأوالمرارةتعتريهاإماالآبارومياه،القاحلةالجبالتحفه
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مصدرمكةأهلأمامفليس،للزراعةصالحةأرضثمةوليس،منغابحالقرب

،العابرةالقوافلوخدمةالبسيطةالتجاريةالحركةخلالمنإلآللعيش---ح.رسرن6

همممنوضواحيهامكةسكانعددبوركهارتالسيدويقدر.الحجوموسم

لافآأربعةأوآلافثلاثةإلىلإضافةبا3هه00و25000بينيتراوحتجاممعهـتقرون

.والسودالأحباشالعبيدمن

الدينيالحماسمظاهرمنبوركهارتسخلهماكلفمع،عاموبشكل

قاعدةمكةفيحتىآنهكافبشكلالواضحفمن،للحجأدائهأثناءلاحظهاالتي

والمسلمون.ملحوظةبدرجةللناسالدينيةالمشاعربردت،الرئيسيةالإسلام

ولا،مصرواليعليمحمدمذهبعلىغالبهم،مكانكلفيالمتعلمون

الدينتأثيللإعادةالنحوهذاعلىتجرىالتيالأموركلأنفيشكيعترينا

مهبطكانتوالتيمرةلأولتحضرالإنسانشهدتالتيالمناطقفيالحقيقي

فإنذلكغضونفي.(الأولىللمرةاللهكلماتفيهاترذدتالتي)أوالوحي

يحكممنكلبصيرةعلىخافيةتكونلنالشرقفيالأساستيةالهرطقةأفول

الأتراكبينالإفامة"طول:بوركهارتيقول.ثمارهاخلالمنالشجرةعلى

جعلتني(بوركهارتيعرفهممماأفضليعرفهمأحد)ولاأوالمصريينوالشوام

التقوىمنفيهمليس.والعدالةوالشرفالفضيلةتنقصهمجميغاأنهمأعلن

يجدولا،والمحتة1حسانواالصبرينقصهميزالونولا،القليلسوىالحقيقية

الصدقاتعلىيعيشون)والذينالمتسؤلينبينإلآالأمانةصفةعندهمالمرء

.(3)"(المعتوهين)لحمقىوا
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الذي(-معتقدهمحسب-اللهبيتتعني)والكلمة:اللبيتعمود(1)

إلىسبعبئرمنخروجهبعدالسلامعليهيعقوبشتدههناالمؤلفإليهأشار

ونامرأسهتحتووضعهحجرآفأخذالتعبأدركهالطريقفيهووبينما،حاران

ونازلةصاعدةالملائكةورأى،السماءوبينبينهسلمارأيإذ،أعجبهخلمافرأى

منهاتخذقدكانالذيالحجرأخذنومهمناستيقظفلما..السقمهذاعلى

يأاللبيتباسمالمكانوسخىرأسهعلىزيتاوصبعمودأوأقامهلهوسادة

...اللهبيت

المعارفدائرةأيضاوانظر15-28/10التكوينسفرروايةباختصارهذه

.288ع،يعقوب:مادةالكتابية

ترحالهمأثناءيقيمونهااسرائيلبنوكانخيمةهي:اليهوديةالخيمة(2)

و25/8الخروج)سفربينهمموجودأليكون(تدغون)كما"الربفيها"ليسكن

وأستارةأوحجابيفصلهماموفمعانالخيمةهذعبداخلوكان،21/22

.حقواحيثكاينصبونهاكانوالأنهمنفالةوكانت،مستطيلةوكانت،كسوة

،اجتماعخيمةتكونأنلاتعدوالخيمةهذهأنخرونومسيحيونيهودويرى

.(مظال)والجمعمظلةأحياناالخيمةهذهعلىويطلق

التيالكتابيةالمعارفدائرة()خيمةمادةمراجعةيمكنذلكتفاصي!!عن

.3!مسيحيونألفها
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55،الثانيور!ملا

العربية:إلىجميغاترجمتالمؤلفعنهانقلالتيالرحلات(3)

.)بارتيما(فارتيمارحلة-

.(بيتس)جوزيفبيتسرحلة-

العربية.الجزيرةلشبهبوركهارترحلة-

.لبليخ(اى)دومنغوبا*يابكعليرحلة-

رحلةأما.للكتابالعامةالمصريةالهيئةالأوليانالرحلتانونشرت

الملكجامعةعلميأوحكمتها،بيروتفيالنفائسدارفنشرتهابوركهارت

والثانية،الأولىالرحلةبترجمةالكتابهذامترجمقاموقد.بالرياضسعود

)رحلةالثالثةالرحلةترجمةفيالهلابيالعزيزعبدالدكتورزميلهمعواشترك

.(رتبوركها

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الملمينامبراطوريئومؤس!الإسلاميالرينمؤسررض!دبمحم!

آ!ت!."5*س!!!ط

أ!9

+"آ3ي!!.هـ

3!!!!آ3!!!ص!لأ"!م*علأة+ك!45ثع*ح8لأ!*م!ةح*!(!س*أ)،ع8
اةآ،4!س!س8(أل!ء+ث!ححعول"4!مه"!ة!2ء\لا4أطحة03،3آكلا

حط،4م!*ط*لا33آه7ثع84!ص.3ن!عطلاي!سلو"ال3"!هل3هآءلأ3!!
يلأ04!**-ع4لا"3،،،كأءلأ4*لا"4ص!لمأ(4ع!367لأع*له!"لا(ح

"!!!*3،"4ةط4لمااة!لة!!73*3ا،،س!ط(5"ء33533+"بع،لما-حة!*
*!*ج4:لا(ذ"ة)طع3ع!ث!يهمذ3س!ءعك!1*ء4!ص(ءمذ!ه!ه*م4ة3أ!+ق8

ء!س!ةه*3زثاول+م4!م(3،أل!ص3ءأ"،فىمأ،3؟7!3!!مهخهلو،"أل!س4لهأ49

*03آ40،60"(،الأ!غ،س!\3أ"15ع.،عكلاس!ث!(ط!س!ص2!س3قهءمصأذ3ظ!س33.

سأآة3آة*06اه**،يههس!7)خ!333أ!3لمامحلما3!س،6!أ،ةلماآها!ث*3!ص

أكاءحظ3آه4ة"!س3!م*مم3ة2!ص!ي3"*ه!س3،نهه*ةج4!اكأ4ع،3"ء"

!!س()8!س3،+*4ذ3!6ه*!دأس!!م4"!!ع*ص!خ*"3*ة-،ع*!أدي،لاه32-

(!ص!س،آ*ةا!ءح+4!لا"،!،أل24*له!76-لأ،3"،1((هلأيح!ءمله!س!حآولذ

4!سة!ع4!.يأ"4لأ3أ،لأ!ل*ه!ص4003،"ه3س!لأأ*ذه،16غة4!س،3!س7!س*

،عحمس!كلأءلأ!(1،!س،4*وله!\748الاا4علهأءا674،)ل!ة5ة،7!مهذ،
!*4س!43"ا،ص!4*له!674ة!4(،ة!53*!2*حلو!ل3.قي35*.،4ع

4ء53؟كاتهح*ذ!"ا+ح!ك4،*"هة*!4ح!سح*(3!س،6(لما"!س!7"!ول
ي\،حلاه!س44،03*"4،ةلماكاع،ح!لهأةلو"!سثع73ب!ه*ءيأ4س!لألا6!ص!س!

53ة3آ،"+أأقي4!ص3ص!*ع!ة3*هم!3س!لأس!لا4يولهم!ز(*كا!!هل"4،ءبر

،"*!س،353ءآ"4!"*عفى30،أل3،"4-"!سح*لأ!ص4ا6لما3!"".-ه

"3"!"4.شأ،ة،ة3لأ،هيأ"8!ف3ة6عا*5\7بم40هم!لأج3،+ة،.،!س.*!س3!لأ

(4!س،ا35،*ةث!ل!!س!*اجهم!آه(4ع"!،،مه(4!ص*ذهتطمح!3!ط

س!!حلاهح3آه84!س،ثعكاد!3!63(يإ3!مه"،س!37!!)آ3303*آ4غ

!35امل*!ا،ة3حلأألهأي!س،563!أهلع4،،6،+حط،،،حولءط!4303-ح
375،(لماط،33ح633!سك!صلام!37!إةع*أ+ة3ة8*"أة84!س3!ح).!س3

حة(أل.آ4آ3ءم!730183،مح5!"!س،كا+ه"!-(فا!م7!سولةوللااح!3*ذ

!أ؟3!هلالاكأ!3،!س+ه!03!هل4آهلأثعهلو!مه3!مه7!م*3!هثأثهأ3كا*ه!ص2،3ء

ح"ةل!(*له!33ة2!3!"3484ع"ثغ6.3!ئ31،ح*ة"ل4(ء!!ص(طع43(ذكثلأ

*ءولأس!ح،له!+*4"!س32علأألهأح3"65")آهزىف"!!س!3ة،6!+3"2م!ث!م

ه"أ"أ*،لأ3آ5،أل!سط!4لأ5ح،ال6ة.ءط!سولذءلهأول)*!،ال93ةح!س!س!*كا

لا7ةهاعلأأ!ا!7،15لأول!4"4!س!"\3(ة")!ا،ولذلا،!!"!ةأحآة*4!سع4

ة33عفيله3آ!س4؟40+75واح،،س!،4!س+آح".!لأ033ح3آهط50)+!!

!كة*024ح.ص!،أ*س!*2آ.،3!لأ،أ!!أ!آةأك!كلأءلأ!"!!لمال!3آ3حج52
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553الثانيالملحق

!!!"،2.*آ**له!

!ط4!م5،ع*ه،كط4!ء64*+،()ك!كاولء+لماالإله!3!م4"بمعطم34ه*!ص

33حح،498،نج!ةع"7ء3لأ7!س*6"!4.

43!عس!!ة**(ء44عآ!أل"أ،هلو3،ع!ع*ل3همعطدألاول39-الا

*!*3،،4!س"،16!ثحظ3مه*ع،،"7!3"33لا!بمايمآ04ول-!م*ه

4!!+ح*47!ع+33ة51،!!كب4حح3!س!"ةء!مهس!8م!4له!03،4ة
ء*4*2!مك،،!ع*آه*لما"3ح634،"ح،م!لالأ4!هحه*؟*!ح(!ص4)(3

"3ج3!*!لح،لأ+ة4س!لمام25*بم4!!حل(أ،ممه4،"!3*ةة!ضه!ه!"
م!ة44!س44(لأ"ع3ه*83م.ولح+آ3!ثلهف!يعذولءي3!،4-كتهول

،تيم!*9*!الا!!ص43!ء!4ح4،"!س3"ه*،ىف؟ء*4!ص3ة4!،ع"ء

7ععم3ة(035ةأ،ة!"ء84!4"عح،لاة*ثه"3!""*ة(4!ح!ء!ث!ص!.آع!

هم(4ح)43*!+!ساأعله!3كث!4صأة4ط3.3ح8ح7،لع"!ثعت"ءذ*آ-

(*(ح(4!ممج!ة،ح!3331؟3لأأحص!7!ي!مح!(ال3!ص*ةال!)7!ص"ذ،س!3

!ث5لا3ةذ،كة**لهأذي5*3،"أ3!!ح03.3!*له!4"ذة*ء9ء30.(49،ل!سكث!3،

ا!"،؟!ثلومأ335"،ا*)ء*3.!سهلو*!هلع!!!ثأ*8"03!م52")!!س3ج!م4

هممي!ح!س30ل!حهأل"3")11،!3ء23(ة*ع،!.8!!س!هلط!ك،،"ء*،4

هآحلماة3كه!س6عع*هح!ساس!!ك43!م!م4!*!*ه"4ة3االه!3حجول4!*"اك.

11،8ةظ!س،"!س،"آ،!س3،آ35*خ،سا*3ج3*567*ول!ي**كث!ه،6!كح*لا!

أ+3عذ*!م"4أ33،"،8سأح51،!ث7ةع.حح.أع7ع433ة*ةا!33!*خ،ذ،أل
يهم!ء)\!،4!سط6ء33."أ،آ3ةفه3!ص*4!س7!ص"يه!53ع"3!كا*6،له!

!*ءكأمآ4!مج،3!سلو*5(3*حع،"4ء(ءحآه؟4ححع*ثه*5!ذ7!س*

54آ4!صح*!6!،*ذيا4!صىة!ا!3!،+"!!ال!!!س،ة3كع!4-لو،4ءلملم

عوبرس4"كلهحه!ي.!"8034آ84!ص3ة!،+!بث!ه"يه!،وللا34.-ة*ذ
ثعا303ول،!4كم!ة(طكأ-لإ(ح،-أعم70!هث!74ةي4أ!!ثج3.3!س!صط،*آح

323!7؟.مملا!ف!لمله!لم!ء!أ!أ*علمالاح73!"اةح4(03!ح3!ص43مه*!هل8ء3

*ح*"-ا!ةكأه37!ا،ة،،ة4!س(4+(آيو!ي36.

")،!ك6!اهلأ!سههءمهم!ل4ح33+6+أ33س!6،ء"3،آ44!ذ!!*ة

74؟"3!س!3!أولع"3(يه"أ1،+3180235ح5-*؟ء04،ط!ص!!ثحح*
771)ةخ4،ء*!6!3آهة3ةآ!،4د*"+*،)مه!6جالء25"،7عح
.3*يه!!،"4!ص2ء،(33"4!س3!ث3،أمثاء44!3عجه!ث!مه*ح36!كةم4!

3ة!ن4-ا!!!ح3،1أطالو5(امل"4!*!ة*!.،،567،":ء4ي!!م!ث"،آ*4،

!)!ل*جأح3حأح4،!!س33()،!س"هآ*7"!أ!+*!مه!أل35ة4!س3!س64!،!4

هآ674.30،4ةغ4-ح2*"533ح443!س،5!ك!1!ملمالأة،4آ*!.+4ة3

ي7\،!"ةكاعء15س!ة"ا4ة33ح*ع6*ح3!ص7!س+مقح!3.6+!3!ء3-

*!س31.3ي"(4حذأع4"7لهأ4!ص3!!""!ث3،!2،ح!م*2**46ال(طع

لا4،3+*5ءم"لأ!08.كا،لماة3"ء*3ح*(*آه!مح+ة3ء،(ل!أدأ،!م

!س!"!ص*3حآهآ4حح3+*3،4!سة""ةهآ.،!مم4!س!ثهم!!"آ44!

+،!ي.ر!ن،؟انمه\*ح،أ!!س014ه*عة3له!ولخة*م30*!،)س!حعأ"3!*3

6+أ3!)ة،له!4!044يآ5آ"3*ح!أك31!كمح*ه*طحلما*3+لأ
(!33"ظ"ه*حي03(5."4أ3ي!لولةء5343*ج،1،غ!،إمب4
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3ة.*"**ى!!!2

فىعكا"ء،ة3الأ+ءآه8ع4!،،ه*ح3؟7،(ط"4ح+ء934،""أ8!

ة3*ء!ح04،!الما4ى!ل4،،"!ي.-ة،"4،ة!،!س!ش(!3!هم8!م!!

6ز!ءذ+،"4حذي!3ء"أفالماكه4،"!3هك!!(!ح4!م5(0ذ،،")،ء48!!م

*لاحح،!7"ةحط83ء،"30ءلاأ3ذ(يءولحححءذ!!س7!س3ءآ8!كا-

ح*!"لأي4م35*،!"5.*آ"+ة5ية*!سا!+3!!*33،ء"!ع

كل!"مخع!8،ةحكاح!ط!ة!يم!س!83لو(طح!ط!"8*ح54خس!كاضس!433"!لما

!ح3(!فج!ح"3هاك!هل"ة،ة(3،"!"لها4عص!ك!آ(حلما*م!3لا"485ةةع*4ع4
!3ء3لا4حذ*ة(*!ذه!52؟4عة"عل3ط"س!،م!ء**!6!+1؟4حة4

"!مك"،كه5!ض**ح"ء،ع4ذ،"ح*63ءة4!ص3!ص4!سلو*!ذ*3ش"ذءطول8،

"4ة،ع"ذ،4!ح!كل!3ء!ء،4*ح!سء*4،!ص،طحة(3!ذ143!م*ولم!
ح"أنأ*"36؟أع،"حه*3،!"!،أل8،كلا"ذ**.

+4ح63ثة!،!؟!كه،ذ!4؟4ة45فى،\ح3،آ3كهلا3كأ5!ث!4!م؟
""!هل4*ي)73!ألاح30،خ*حلا3!م52ذطله!ء"-لا"313ع*4ع3(،ة!

،ة-،،!*3،ع"ج"!أم!ع753لأ(\!آ63أآأ!اصأ!3!س3،آ3"!ص*4!مه4

ص!كا7!م*،!+"3،عول5،"ا!ول)3كاا2333ء3.أ*ح".!آ،ةلهأخس!**هي

،طع9أا،333(01!ك3كأ43يأ4!ص."ءأ،أ+ع3ح،!*"09!*ح،ءكا\!33

حآآ!ا،س!،5!ة،333!الهاح،.+4ة!!!ح3ح4ول)*،ص!كا!*ة،*ه4!

لما83،ةءح!02أ!طح"3!5س!)حء+حةي"!م"ولهي53حذط"4،

،ط8ط!لههمءى!+!اك،0،8!ة*32غ!4هم!ةله!33+لملاصأمء**،!3!مك
!سء*!(3*ح!دح34ءهذ،،!33،ء"!لا!*أ"طكا6!لهأة!صذلماأم+ة*3،"ذ44

ء*،3!3"*!ع،3"أ!ي!آه.!ح*"يأ"ص!أل+ةآ4ة"8مأ4ة3ع*-
!س،03لما3!م2ء(1،!سع!!+6!،!*304!ه!،!لأح08؟ة""آهعا3،ء9!أذ

"د3!ص،،"!ص3كأ!أع،،!47أ!ع3م5*!س،،،3!ة3؟!كا!م،4!ب!ك!م5،بات
ح43!سمهآ34،**ح،،ىبط"ة!صط*عح!س"7ع3م!!لم؟*!ة،"-!!م!س7،!،،-

ة*!ىمم4"5"*!م*55آء2!ط(!4ة5ي!م8أ!*ءول!4+3!ث5لما،م!

هم+أ3!س53،3آكل!6.400(لماول56يآء!014.!!سح034*ولأ""5
4ط!س!ح!سه"،ا"أ!4352*!طس!3"4!أمم،.،إل!مص!ح"س!آه(4ع!ك4ء،!م

3حح*ع،س!له!3ء،+س!!م3ذه"34أك!؟!3س!ث!لهأ،لألامء335ة5،"52!ء،4

كاول!3ة)7ج3،(!حط)!2!م52،!)93،!،8لىأ!"ح!ولذ،ص!!!،ط-،ول*.

""4لها4!س3.3ا!!.+535ءج3*ث!الهأ8ة*طع!"ا،ة*+!"**،أت!*الاهي4

4!7ح2ول"س!ة3ح4.
!!لول،)ء*ء4أ3(ك!مص:ب2أ.ء*!ج"!م3!ث+6!،ء"!،4!صج!3(

51!يج،ذ3،ا8!صهك(*"ة5،"53عا!!سحآهول63!ث43،حم*ه"أ*\؟4ع

!*كاثع5!!ثم!ل4!*مم4ع!!(4لماكاعة،(اع3مه!4!شأ0ء+"،"ح
6!ك4ح3ع(4!3جة3+*5(ط!3م!*ه(كط!احلما*3حل!كريح،!ص4لألا(4!

*03،!س+3،+!(4!ال"-3ح(!أ،4(4!أم34،!ر،حطة!3ي46"ء04
لو"،"آة"4اةعع+"،53!س4ني6،،لاله!(4!م6ا"لا4،!ولة!*4"35+
3ع53403إ،51!!"ح"ش*،طخآءةث!3آء0(5"!ء3"ءذط(5.لا!ل

لمار3(له!كل!40،لا"4حإ،)؟ةكاأحكد،،كالما"ءاى6"آ4،33(لاه*ء3(!حط
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ذ؟ذنيلثاالملحة!ا

!!ح***8*.2"3

ه!4"ح3"3ة4!ص3،ص!آ!"43!س!أل*ذ،4ة8"!رك4ح3ذ!غ4!38-.
(5*ذ!س3،ه*-")!ح!س03آ"*لأ!ع3،!7)!عص!مم(!!م""،!3ة*كث!5*-

3،آة"ه*!هل*ركحه3آه!"4ةح09*ءظء*543!ح314!33عط3!ص
(4ع!ع!*ح3!س7!س3!،3*!أ،6لمأة،4ة*!3*!م*3(ء!!ع*!ولة

لما(حله3،ة3،حآ،8ه*5آه!ة34أكا4ثهـ43!ممن4*3،آ3لأ!51،مه

،*س!لهر*332*ة4لا"(4!سال!")335"+يه!،آع(!!ص!ف4ح+ح!لك

33ة*ة!بىطةطس!!آع*ث!س!ع!ا4أ3حه!كح3!م!3ء*!ء*ة*(طح
"ة،4!س،39ثس!!،43*ث!*7403!س!ث!+،.!ص33همح5،آ33!"033ع93؟4!ص

(3ء**ة3!ح"،،ههمل3!"3"*!ص5.+4.9لألماح3!ملما!4ذ3له!كم!ح3،

6طآهمه4ء6مك!*4ه!ذ3ة"،!*43لما*كث!ه"م!،ءط*6!ط؟لا،95
هم433!*ة،اولةكاهم!!اكآ!"""*.آلهاذ33!!اكص!لأهله!84!سولء3

6"ح!س("لانأ!ص3ة*48!ص")آ51!م7!،،!ملأ.6(آ"!"(!أ3،!*"*!-

1،5طله!3!ألس!لماح3،،ه4*لما،ذ63ءخذط34،!*4كهلالأ9،"4!-،ذ"

!3ة*هف-4لو!لكذ304ة*034ة*!(!،أل،ي!طله!،،أملام!4!*ح*"8
ه"،لأيه!لمهي4"!مل3!ع6.4ول4،ط!سة3"!م3طكا3ع!ط3ءلم!!م،،ثع*ذ

يهمآ"اهح3ز!*3له!3،4همأ4!س7ح+،اع4لهأ4!صلماح!ولذ!3آء-!،نمذح3

39ذ".ة(ول!،ح3345،!"ة5*.،،!اكا3!س!ك،!5(5*)لا34،طي،كا"ثا
!ث!*ح4لا،أس!يآ3ء(.6!3ثعفأ!س3"ه"آ7!س4ء3.آح-،!ثح*!،،آ!4،ط5*

"هم!ة*ظ،4!سة53ة،38+3ح62،!34!س4"*"4،8!صكث!ج،،.ء*!صء!

أطله!*ة*!،س!ج023أ!ثع!سح!ة3،،اهم!!"44!م67!"*ح5م"ة5كلألمام!

*!س!ك!س113ة*ة*ة34له!3ز-لألما4"4ة3ذ3!0(.5!لمافى3ة*!(5(طع

!هل*الع6!س،ة!م7!ك*3،"!ث8لا؟س!*34ة4لا34!*ذ"!!ةط!-"آم!ع"-لماي!3

،08)31لأج*ح3ا!ح!أمأككا7ثعح"4عة*آ!لو(،ح!يه!431!ثولعث!4ع!*ذلا

ءآ()ة"33(ة*آ4هم!لال!ة41ع+أحكر3.لماة3حظ!ث!33م،604!كح7ع،لا

!س*ع،!ة*3"ذألك"(4ءلوأهلمةأ"أ3!حإ،ح6لأ3ول9"03ةحآ2م4ء4آ!ح

"!"!مه33"ه"(ط435؟ول،)،حءلأم45*،كا!سة*!3،"35)"!مله!كا3!

كاول43!س++*!س!لامل-.د!س!الماك!ة.83س!أ)+6+!(!س3،"!م3+أل3،ة3!!ص3-

ت!،له!3!3672!سحله!،لما"!ل"!حبلأك!!؟80!ثح"ء5،ح،5،ذ3،"ث!!عآ"س!ة4ر

!*ل30*!س،4يهمج6ذ)"ةم3حءاهثاعآ!س3!س!ه!أل،ح3*ة،ط.م!ط"

ع"أ!ة"36آ3!س9ول!س*!،لهأ4!س3لهأ3*!ك،4!م*هعله!3كارولحطله!(3،!)84

ه!مه4!س3!3عح*4+!ح03م!ص4حكل!ح،،ة،"24حة3!س!!!س*عح53"ء

ول4+"ةآ3طاهلأ67+آ!س30

ول3+5لا!ا4*ة!!أ1(-4جء"ل!ص!س(3*5كث!4!سكنماح3لأة!ص،ا،\7طةحط

لم!س!جه4لأح،الأح5*(3عآه!*ه"!س*3"!حح،)3ص!،الهأيما.4ال!*!م

عءا"1"**3!س3ء!3!*4"ا*22!،ج*)ح!3أ!"،5!5آ!4لما+.،أ،+!لح91!م
3ء6!ك8آ!صاهاس،*،،03،!8*ح3"4!س،!"لى+؟3أ"،!س!6ء83أل!

،4!س4ء"أ!ج34،3!سي3ة4ع3،عا*آة!صل-4لأ"5ة،!(!مل3ء!3!4ذي

!3!5!س3،8،3ءآء+جك!عآه174جة43امل"،53!هل!!لء+ح،،اا!!ك-

(!س3ع4لهاب!4"ذع-،4!ص*آآلا6!س)*5آ!ألهأ!سككاح40*!س6ء،،65اص(،!(ذ!ي!
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!ك"4.!!!*أك!8*".

(5ء*!صحثاط83!س4!،،34مآ3-أ!"3.30ول1.454"ةا،+"8ء+،هم

74"الاطع4!*4هم.44!،ج-لا(3!"ه*"!جول3ح4!س33ء"!ثع3!م-

ي5،ه**!ل4ع3*2!ص3لما"فيع*4ع3،4*"3،!هيه!!5آ674ةي4!!م

،ة!!عأ.ح4ح7ح*3*،9"4،4"لا14ع!كح،ء4آه8"!س*4،آ3)*طع

س!ط(*ثبما!ة45آه،1،مول*!+43!ث*.؟"4!س!سذولحل(**3!ث*عجن!ا"-

"+343آهيعئم!6(4لأآ!ص،ص!1)ة!4،ء*34*ه!47لأج!ل-+س!ءه"))+لو
!4لهأهه!**ءأآ!لآة*.4ة+*!م(!س3ذ30حثال.*!صمه!*7!ص44ذ3،8"

لألا!!.!*)،!س"3ثه!ممبم*!هل4"+ا،+لأآكاملاء،4!م3كد52
ح،أطلا\.ص!،كاكا!*كأ3675،5أث!همأة"!له!0،ء"!س!فه3+3حلأأ"خ!*ع

!،ذ!ك!مة*ةهكه*!مهح!3ح*،63"4حكلعذحج*ء35بمء!طم!-طءه"

*ح،؟،،45عولء32أ"+7!ميججلأ31!ثحع4*،3ذ3ع!5\7"*ه
(4ح.3،آ*143"4ع!7خ4ع3*فى!ل3+ه!مه!ث8ملا3مءم!طلها\7!ااكه
!*!3+لكالما4آ13"فىةلأا"!م4ة*5(3،ةع3ء2لأ،ص!،هكلأ،3ع4،!)آلأ

61حة")كثلأ،جلا4،+36\آ!ص!7+لأا+،3سع34!كك!*لأ،لأأس!!3!س"،ه*3كه

لإذ،لاجع"3(5ص!لأ*"اءا)357،لأ!!4ءكلم!!هلع+ح!مء(4!ص2"لو7

!س10ولج033آا!!ة5أا"*أل!ص)\3ح4!اا،ثع3!لوع!،لإ3!س8،".آولهمأ"ه-لآح

ة"4*لأفى57!سا!4ح"أأ)**!40.4يلاج3.9ة3ح3!152"أل*3!لأ،.ج"م

الما03*هال*"!سلبى.،الهأ"+أةج4!س4علآحكه،"ولس!س!"!ث!ص،"!ذ*لا"لاآ،ع

!غحه+"ء*"،+")م!52له!4ع703،*ح(ح،7،"لأ!س.

،6"!!س4،*!!.*4ة29،الحلأآه!"لهأ3-!ء6،،،لالأ3!ال733.

"ءول433،بم!8،،3"،)أل!آ3!لما،ح!ا.034ع"!س+*3*ج*(!ص!"3!ح(ي7
2ءأ(33ة(!س3أ3عنأ3(أ6!س4لألأس!اكألاه*ي!3أ"ه4!!هلآهأي!!كأل4"

ط!3ع*!سحآءآ4عط3!43،أ،"9+حكلأال:5،(0لهأكأ.ص!4(*س!آخق!
لماله!.3!ههم!3*(ولآ35*أل44جأ*ول+آهآ!سه*3!لو(مء-5"ث!ول

ثه!!سآأ!له!،*لأ6،ع73،،،ألأآ3("ءح"ه!عء*4،3ي!ثه"4!3،أل(،آ!م023

،الأطاله!6!*أ!*14ط،4*3ع،،6؟!ثذ(.30،4*3ح!ه!5(!3*(آ4لما(الا

*!ل!ااس!4!جلاأه3!آ!ص؟ع3أ،أهلاغ!أول!1،!صجإل!اك،ولا،ولل!!سه*"
3أ!!أ!لو(!س4آ!35ءأ*"ةس!*ةذلأهيأس!5ه!حلهأة3لىة5،\753هف"ذ"،-حمم

!4(0"!كع*ة!*س!لأ14*!،(س!*هلاا!72ءح*،له!3عآ!ث!س*!م
4*لما!ا!7كل!ث!(آول3133*لأ+ا،لما43آع3(أ"!هلي!"(اهل3!سمء8ءجحص!8ذ

فى،ع*بمطفىولس!آ)"آلأول4!ةا!ج(5ول1.3!ك"!س*4!صطهء،أل"!!س!س!

ة*"،4جم4("كاأح3لإلإع3آه(ي!س،عه!لاةذح*آه،آ*4ء*4334ص!لاه*همأ4
"!م4+حء!4!،"*4"3كل!*(!م3*أ!4عطله!!م+"،!س،4طعذثهـيه!3!ص

آء!633ط+صطا!،4آأأ3؟)،ةث!4*ء43حكر7ع18!س3ذ56!ك"ط،ذلأ63
(لماه1)3ةي،اء*ه4(!س!مح33"3حول4+3جلأأ(ول3!اك3ول3!س*ة؟.7،-

فى*مأه*،!*534+آ"لما*4!ص4كهلأة(ط+!!س!م"*وللأ*!صكاء2

**"أي!ك!*4،آ.ه"4!"3،*3ة!لاع2*ة8كالا!سذ"،!3،+**ه!

يلأيا!*هطهمة"ة!ل"!،أعلعفى*051آة.هههـ.4.
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!هـلك***8*.2."هث

"4"*8كم!لمه9!*!6ةل!ولحطآه5"3ة،ح35-!!اك،"!!8!ط-
)حث!*27مأ44"أ!*ة!ة!ث335كلأ3+،30ذ،آ)آأ34!لو4.

،،!ت!ل3ةءلا3حظ(!م8،3ة!مل3ة!ي!3،لأح،5حرا*"*!ة(كه"!(ض*ممي4)لا

ه":+!،8،!ه!كاللاح(كأ!!س!ص4ة*لهأ!ط!،"4!ص"ول!أ80*أ!م4!*

!7(؟331،ة!آل!6!!س3.ثةلألافىح!+ه*2!م4!ص3!سه*!ملماح3،.0،*ة3

لا،د!*له!ةح+لا33+*س!3.حةلأ!مما(ه،!اة+،حةا،حلأ%ةي!43ص!س!ذمأه**ة

،ا،ة!")!خ!،ة*!3!با!خكع!،(433كا!مج،8لملةب4ع4ءله!!*ل

حع"38،ا3!م4ة،"،"ا!مأ،ء3لاول.*+4!س"*لأي!!ع!ألكر1!ح39

!لئج!ص4(ءح5،"!!3نأطح3*!6!،8!لاك!ص6،4!ميثا!3!ص،س!5(!ح3فى

44!سأل،ا،ة!فه\7!س3!ميأ4!مهكهة!،"ه!آء؟4!مهة7ةلى"ء3!م4،ععحي8ء

."ءخه،أ"!م!س!لك،لأح33*4!ساكاةطح*!*ه"3آه4؟ح6كلة!يولال،!مي5،

أاله!!س،3*ةةأم7!ص3هلما3يح4*ولذلأههم!لهك5(.!3*لاذلألاآ3،،8(لإأهل

لأ،3*ل!3(3ذ*4أي!!م!س3لها4جه*ة!"،8"7\3طخةط،م+ط!ث!4،،ححلا

81،!ةآه7،!\،3.0*حآح+!س!.ص!ثلأ6!3*63!!هل(أك"6ص!ملهاآة3ةلو،38-

لا4ح*ه"له!ة18!5آط!مه!ح!م"،!م8آ48!صح!خ(هم!طد!4!*!هلاذأ!(ع

!03،.ح3ألالهاآه15.،!!ول،ط"4ع"!سيألماةثكا3آطول024ة"نهح!ن3!ب-ذ
مأه*ة3نهلما5يأ671،لهأك)!؟ة!4!أ6ع!صظ"ع(حح4(0!3ة3!ك23ه"*"4!م

!ا!لما5!س3آلاول!س3،.1لا"!مأ2ةهـة3!ص4!،*ح3أ!5مط-(ط(كمه3!س((ة،"!

لما1،4ءآقه!سخه*هة،لآد"غ"آاي33"0(3*ة!ث5،!"ول3آهس!ط("3له!لما

ا،ل!634.3ة،!سحط(!صه**!س*"0،8ذ32!3!،،ح3**4حملهاه6لأ

!ل4ع!س*أللهأحخهعبهم3"ه*4ح)85!س."*"!83"!3!أةحلو،!ع""لهأهم!ح*س!

"ا"!ص.ذ3إء4آ3لأآهس!ة)،ي!للأةح،"أهلآس!مة،ص!ث!4333*لا4!لأ،(52لأ4ح

!*،!ص-ولث!ل!5،"!لهبما!*!3كالاأة!*3،لهأ4حة3ذ4هم!*!لةلاله!*ة(ط!
ة!مأ!3لا،س!كا3!ثوللا15آ35،*ع"الهأ!أه+ي3(+*!س*ممزع!لمالأ!

ه!33غ"**!م+،ء3آ،4!م93894لأيحآه43ةة+3"\7ة5،1.له!ح!لما

+*عع3"!ثعهم!64لما3آي!ولة!*إل،\؟،أل3ح5)ه*!هل5ص!،أهم!حلالأ51لهم3
حطأة3لاة5،!أئ37:-،طلو65،!3ي"لملمءولأيهلم34"هلمع023ص!طم

6(1.ح،7)*ة5"4لا553،ةء،،:لأعلا"عطمم3+3!م"لأولآه،.ح*ع*
(0،5إ6!س*ا،4"،،4ثع5آوله"3!سلى"!،ا3ة*ط،"ولذ"!"هلهاء4"ط!3(

ءع!!سلىم!3!ا*غآثغ5ح3ذ"8أك.،،9

أ*حه**!سإلأ*ه67أامآأ!4!م"*!صغج4آأذلمح!حثعحهلو،"!هل.هآ"49

ث!فيي.6ولآ4!س"،!حعآءأمه!ث!سول،لا)س!،330ءأ!س**ة(ةح3،،4!م

.33!لماثهعيهه3لأجةة*(ع3!س5م!س4ا!أل4!!سمه،،5!7ة،8!هث*،-

*!لو43ط!،ح)،آه"4ع4ةأ!3،!ه!!ث!ح80،*!ح5مة!!ه*"طي

"!53**"ي4.ش!.
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6"لأول3ع.ظ"فيس!

*!*ة"ح(،*ام1عله!4،،0*ه!،أ!7،عالا،3آه*ا!كي!"(4!له!44
+ء*كلأج،3ة)"مد"*+4ة*.

،،آطثع3إ*س!ح*ذ4أ3ال!*!س!*أه*4،3ع*5،ال!مه(ا!3،!،،-،ذ"

3*ذ!"3ح!ح*ةول3!س4(ءلهاك!3ءأ!ل4!س*3!م،!كع3حطلا*44(4*ه"
!67ثع7(4!سة3*!3*خ3،ي3!)،4"(ث!هول!ا(!سق/اد3،بىلهه53ع4م!*،يم

(ءكا2أهحجح03آ*ذ،!س*3ءح5("8*ح،8أ!"،؟!ص*!س7*)ألا*74ة4ع،

ه*ع3آ(84ولحح،ه*ءكل!34*لاه"!ل4ح،ه"*311.3!سس!ث!لهأه3

؟"ء56اك*ا193لأ..75!س*(4!س*ع!سزا!*4كهط5*،4!س33،"ط،ةع

،4!م4ءص!4*ع.*!)*6340،13لأ"لما!سه*!ص3!م4.!همل*!سط4!34!ل

+؟*ءح!محء*"،ةح44"ذ""!ة3لماي،*ء،3ذط"طحلاط9هيح!-

ح*كا!كه4!ط(اكع+أهل024لو!+*الزهم7!ك!ح*34حع،ذ،!ة*!.!!م

!ث!ه"!س!.3*ذ6ةذ*6!س3،!ف4ح42*أآكهكه!*هة534!!مند4آ!ءكا3

!بر!ط،3!س!!سأ!ك4؟"ن!س!كأ!ذذس33،"45ا!!م+"بمخه3!"6ء!لامحء،!3(ة"لو-

مةه!،-آ*53عح53يع،!ألاا4"5،)،+أهلآه(1،ج*03(4!س3*لهاق3-
خ،،ا+فى،أي1"34ء"ثة63ع!اح*ج+ج!س،ط5(0،"ج3!ص5)أ".يعا\\أك515،*ح

أس!5!!ح3ز،،،ءع"5،3+!ل!!،أ3(:ط4!34،،"4-لأ!س*احأ!ة08!5

،!س!2آه5ا!*65اك2.أأل5\،ة5لأةألهأ8!س+ح2+نه4ة3ط!5!ل(!)س!47أ!4!أهل

ذ!،طلأس!!3ةكأ7ع!س!"،س!3!د7غ*3،*5،!،كهط!كلج!لةهول3ءلهأ(طح

-؟ئه4!*ح،أ،3،+6ء8،826ول،4)"!5،،همأ.4،ى+كام)!ه!48"4"*86!ل"ة

ء"ةله!1،علهأآثغ3ا!4!صحه*!"أآحة"أ!3م"4ح،3"أة37أ*!!ع!مه(ه

8ء(!م!3!1،ة4"؟لىة!53*ولء*ث!+!أك!ا*غ!3اخآ14!*4!ذط

"ةحم304!س،7ل+5*ج!س"ح3اة3*ع4(4!س،و)أع3*ةح!ولءول

3ء845+آ،ول)!3*4ول4!بء4!!ص!ك!ي!،أح5لهأط!ص4هلو،أل.63"طلأ(4ح

!ف4و+ءكا.لما!ام*ذيم4اا!لاس!"*(4ي،لما*ي3كلأء2-آلك.!،ا،آ*!*ء

!9اح*4ذ4ج!3"ح8443!ص6740،ح03،+لبما6
،،"4!س!)"ذخع*2كاحه*!3،طكث!35يح!مبه"!!س4/أ!،)+جك!كالما،*لأ!

*ه*243،!*!يجلهأ*ة3ي+أ!"!م4!يه!لهأ*ه4!س*!س3!ك(\!3!س!س.33!س!"ل!

ي!4أعأ6!س!"،هك3ة*!+!ح!*ع430!ولذ!ب!ذهم!س!5لاح3ه*،هم7،طع

*+4لة3لهأه!+ولول33لو،*!لوولذ635*،ولهة.مولكا!لأي+ح"!ول
4ء*ح(340!ذ*ع3"34آ"4!ص5!،*!س"،،*ذ!!حمجط3يفى،لمالى"ح
ح5*،ذ!لما!ص4،ة،1)،ه!ذ5ول353!ا،!س،ة7أ)!"ىء4،*!4ةخثدا،2ه!م

!!!ص36!سآه3!4،!)حجكاة!4،")ةولة2ه3ع!سأمه،املا*!س33آه!4ع

3ءأحة*!،"!لا3أ37!س4!،ولنميمأ(ةء2!أ"!3!!سح،"ح32ه*ح!!ص4ذ*

"لماى*ء،أمهف!ج،حفه*عكه3لة0،3،أ!!س43ح*ءجص!كا!8443!مهص!س!7-ح

+ه3!"لاء"لأولص!ة.آ8ل".3أهي)!3.3،*ء*م!ز!*4+34.4ح

*!40عء4"!ط3وللأ04*045أ)!(ح3ي*،8خ"بح!،ةله!3"!7ة410ي-!،3ع"

ول38*36!لك!س!ث*!مهث!الماع!ححهمذ3،!"ىلة،!4طذ؟أ!!ك-!ك43ح!سلإس!37غ

ع!"أآآلي101،3ء4آعط+،1(4!صأ!!8،!،ا"3آه5!يما"س!لأ+3،آ35)لو(1،ع

4!سأ3!ا!5آ!كلماا!ث*!س7!م4،0!54"(!ءآ!كذ*(عكأ.
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ط!!**5ىب..2!ق

8،*ه!ص*،ح!*ذ7+3!ظعلا!حط(!هل!م*ه،!م*ه43ء*علمامه!!ع4

أ!!ص،ث*ع4،!"!مالا7ة5ذله!ج4،"طعطله!جء!4!م3(م!!*!ح3"!صلما"-

*ةث!53*5(ة"4حج3ي3س!كا!*ح4عي7!م،*ه*ة!م3ء*!س،3*3(،
4ء"!محم!4!سع3لامة،أل53!3ح33،ولة4ة"ع3ع*(!+ث!".همعطر2

،!س*"!!سز(4*ب(ه*ة!عكا"4!م!07"ءلك3ءطلم!"4*لهههحلا!ية

؟،!!"!كر!سكل!*ص!(ة*حقه،ط383ة"!طي!،كاس!4"ككا،*ههم!لهأ!!مطى!

(ةلماحءذحذ84!م*مأ5"35ح!ص94(0!4!مكهل!،أس!52!م!*ء!*ـه

ء*4ةف"*ظ*5*إ"ي!لا"8ح3!!(4لأح!ئة3ط53!لاح.(ج!
+طع3!ص3*ءح*!*م!حه*الثلأ4ةطي!م4!لك"أ،اك3*ة!ةح"5"ع*-

لأ!3،*آ3،"5"3هح!ع0،4!ل4!مهلمانلأمه33!م!يكاد!حكأم!ط"*!م-

"لام!ءح!م*(الآلوه*!س3حم!4!م4"ال!م*63ج3ء3حعطكه!ام!3!!لاه

ء!(4!صم!5،أل6ال*،ط،4،53ء""4"ح4ة3!"ه)*!.،علاج،390"،

لأ!مألماهكه*ة344*لهاع4ه!أئ!م3*ذ،*س!،طله!8!س(!*ذولة*!!؟ء

3آ8،"ج"،!بم!ه3*،ح!آ!!س4ولح3هلها!م"طة3"!،!لك،لثلاطةأى"

ذ*ىح*ممذلا*"أ!!س!م3*لمه3؟،.6!م!3**،ة3"عكاه*!مهع!،ح4

كلأم!3ولم!(ذي!س44.3!سعطاذ"3ة*3بج*حة(،،آ!9"ال!سالم!ص!؟سنلاالها3-

!.اث9ص!يأ413،لأذ"4لا10،14\20ة!س!صلها4!مم\740،!ص4ة*ح."!ثع

!ل4ذ34خح3!س*5،آأل*ةلأفى"(آه34ة!3ة*!(4!س4!حط!*4*3*،ط-

أ*!ا!ءعط(ه*3!،؟لهاهكا!ه*ح40*يا!*،ا!ط*،م3م*ه
ول!صط!ح*،!أ")ء!س!"،8""أهلا3نهح!ح"لا،*ةه"3أث!،له!!ثع1+.لاء

"4له!!ل"ء*+ء2ح3!مح*ص!!ه!ه3!ة!*لما3(،!2(ملاص!!ف4ة5،"!م

*كس!س!4لاس!!ص!!4."4ع"!)ط35ي*4ص!ط؟*!!"كاة!س*!ص*
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حكا53ةحوللاح5،لماءوللهع3لا3،*!لأ!!أم!ء*!م3ح*"40*لأ*م*ه"

!ث!سك!لأ!*8ءيء،+9،!س؟.!،ط!س،8امل*ط!7.!ة؟"3كهكلإثع3ه*!م"

3"س!3لإ،ح44!مد*!!ص!،8،،"*.لا"*ح!،ة!لاع"ع*""430ط!لا

!ل4ذ3ه!ث3"52"طهم!.ي!هلاط!*حه*7"!م"!ص،،5لما3،"لا!33ح*أل،ال!!

4!،!ولهط"لا!ث!ءةس!2ء.*ع*،"!*08110*5!،!46ألء*!ص)،،حة4
ص!ولء"40لها3!لو4،ة"،!م!س4أةل!ذكهلأ،*م!4334آ*(7033!ف*!ص*يال

طل!5لما5!*4ح+*،ح3،+53!س3،لا*أآ0334!!ث،+ء3!س!كام!"43ء*!ط

حطلهكلا6ء+!ول!كاث!اح3،ع"،ةلههـ3!*،ءلاآول3فى،له!ولنم*ة-!ة!س،هال4هم
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*18!*!*!،أك.

+!ح43!م2*ه!!س!سة!اح*(ءح!سلو3ص!كأ4"4!هل!4!ص!ك*!م"53!س*"

ي!"آأ!ء4ة*3ع)آ-4ع*ع!سله!"ةح4،ة!3!س!ض،3بى!!ص!،هلاهه!م
"ء"*49*ةةث!3.!ح،ه*!ص4،لمهه"ط!*!م،40ط!ثا8!ط44

8*3س!33،"ا!3"!طحلأءأ*!443!،لاكعلااهطس!ثوله"!أنةهذ"!93
م!"ثه!**3ز3(ح4عك!لاح؟لها3،ثبما(5"ء.هلو،الذءعطلهأ67!53

!كة**!ص!،لمالا3ح!!ث7!!عك*!ل!سطله!-حة3*9!ح!3-ال*جع(4ة3

ص!لأ33،-84ع3لأ*!ذ43*لاال!"!*.*!ذ(!!ول6هله4!هلما3

(،،5لما45*ثه9!ثهعلأ"3م*ه4*لا"لأحي!*!سلأ"!ع!ةول!4

"ع*4!"9لالم!م!م!!لا،8لأ3*5*5(طعلأ4"3له!!)،!د4ول*لاع*ة25
"4حن!ط8"*ع4!!"4،30.")آ!3ش!،،!7كمة!،"تر!9

م!*ص!كا!9*هح4م!ط"+3.032*!ج*آ8*8"ذ3د،!،ح4.."!ط"
"4ح**؟ط!س-*5(!!م3هم3"ص!لهأهول*عآ،لأ،4!لماح!له!لا،6(همم!ط(
لا"لأ!33ة4!ص3..كا!+هآ*ع""أآ3"م!م!لاثه!ذ!،ة*ذ"4!ق!حلامه

44!!3*ةلهحي!631.حهـص!34ءيثع7%*34ك!6!س8*،03ع24ء.ه*!هل
4**43ح3!*4674لالهأ*ع3\8ءلأأ،مث)"4*!س!!ص،3-44!"*ة88"4
3*هس!ذحله!43آه؟ه**83!ص"ا!ء*لماهم3033*!م(ط5،آ3!8\4"!هل3-

3ه*3!*54*!س!لهأآ340لماا،8آ!3ح!"،!س،3.!!!4!!ث!ححمء،33

،4!3!مف35ي!7!*ة!م**حط"ط!ص"!3-لهبما!،!طغطحول؟ء4!7!م
ح"حلاه*لا43*ه3كللااهم"لا"!ة"40ولكالاآ!5ي!*!ك،3ز-؟ي-8!84

عط(3!*!سث!س!3*!ك!*حوله3ة3"!س4!ه!06(،ألءملو!".ه*!ص34،ذ،ط

!ل3ةءه"هك،آأ"ذلثلاال!ص+عح!67"يذ،!أك"*8.3،لما!*3!صط4+33!3لآلا3.،

"!طلهأولة،8!اك،!5ذ*!أ!صص!س!لى*لأ!مهجة!ةذ5ح*ذلأذ4("ع

**4هث!*لهأة4ه*!م4امل*43!س4**4!م!س،\ح!*!س،2.3ه3!ن4!م!ل3!*-ة
""هآه4ة3لأ!!!!-"!ص!،"!ي3ح(*ةالحح،+340!م(7!7لاح*ة!
!م!ح"3*ص!ح3*هول،ع4ع3ة"لبما03!ص3،ح4،لما*5،لاط7!م،6ح!ح

أج55"4*،ع*،4هلا*ء43"8ال*43."4!س.!د!س،!دأ5!*4!مصعذ*9

!!!صهـمه4!صحآ،كالا"*ه"ولس!4!أ!4+أ!!سذ*!!ة3،3.!\7!س!!

!حه*!لهأ4هم!5!ه!9!ل3"،هم!*4ة4آ"،ثالأة3همه3آ.!7.!ل!ة.!!ص

ثلأء!!!"+(ذ.ح.عكل3!جم!"،ء*!!ج*"!+)!ص!!+!*،ح"!هص

."86دكح0.4آ،!(!س3!س!33،!،25!!س!!ث!س3آ35*3،*"()له!ذ*!ثم"4ء-ل!

9+!ب!+*ع(لهأة!!3"!ص*ح3ه3،3.لهاءط؟3!*4).*ذ،أ!حلا!!س!

"و!"4"!ح+حم1!ءل51)د!س4ة،.ص!ط+"!3(!ص+ح!7!7!لومه

4لهأة3.3!س!!5*ءحة34ح4ي4"ح4لامه!،!*!ع!س"!3!هل037"!ول

لااغكم*هطم،!*ءو-3")ث!ث،3!،4*ث!"4!سوللا!كا!،3.(كهءهس!ول

ع5،ث!آة3لاقك!ط!م"،)،*ة!!*ء،4*!*آه!م*"س!ء34)،!!!ث

3همأ!*س!كأأ4،دط34!طا!"!،،س!لايماق!!ة+6م"ه*37!امل6،لما"ء

يلألأظظج+)!4ة*!علو4ع4(ء**لما(س!**ة4ط!س33+!م+!!أ!!س30
*+3هم!،لح!أ؟بى!ص33هم!!س40!ملة*!4ءحط"ءول!سطثلم!ث!م"4!م

!"*عآه44!صزص!+ثكالا*ة!اذ"!ل*40،4!سآ3230*ح7!س3ألك"آ.7
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"3."*ي*!!ههـ

35!33لأة!ءلايء*آه؟4حة!ش"ة،!*كه3هحم!!م*4!،ت!آذ(*ص!

*ءم3وللماة،كه*عى!سكار5(ط*ء8ط!صأ5لما7*لأس!!!اك!"عولطط!+
0،8"ع!!*!ز0(4ع335ش*!3ة*!ص!بة!مل،03ه9!هذ(ص!884

ءكأمثهم84*ةح3ح3"!سي""!ك35"*لهاءحة!س3*ه!3!،!س.

،،"4!صلوء!!ه!!س4،ثسآ3،.ح***"ة!ك863ة*!"4ذح303!ة

!لم!أل*،8عكل!3!*4!7ء5،،ع*،يه3،لحةز!ل4!س"لها3"هح!*كأ3ثاهط9،

3كهعهط!*4،كاممع"ة،كه4*34!*+3!م،!ص*"33ة4ح*!س4،كع!لاك!3

،*ع"*8!،5؟!ح!كلمم!ص!"9!33"س!ك!*ةه!م"،7ه"ع!**!**2!ي"
،!كلاآ؟،ولط،ذد.3!ثلههع9،.شأ!ز(4!ص"آ3ط3نمهينم!ة!"ء،ذ!

كلة*!ح!3"!س(3،3لماط3،+488!*!35!3ط!2!ك،3"!4!!!م*-
3ة!*3.3*طكمة!ص3ح3"!671ي!،آ"،ء3!ح5،ةط4!لةليم!عا3ح4حةكه!ة

؟4!م!طع*4!*!ك،400(4-أل!مل34ح3،*!!،!سمه،4!مكل!*ه"كط

طهط!ول03آ!8*!ف!ص"ه!!!*ة!طهط،ص*6!سء43مه!لا-،م!
"ء،!5!"3ءله!*!ص،!*4"،!!ورأي5!ول!مكرط!"أكه"*!*لا*ئم-ي

لما"3ع4ولذ،ط!سة3ء6!هل"كل!ة*ولءس!زم!ث!آآ*4ة!*هك،س!ط"-لها*

+!مهلماء3933ء33*هة(س!لماءم!"!سآ33،ي"!*4.!ص*!هل!م*دة3ع-له!3

زولهة؟م!!هم!"!م53،!سحط!"3،ولع+أح*525مء38أ8!م.عع*3ة3*

"ذ"!سكه،3!*4!ث،كا،"ول4\3ثع3ءةلها03يأ4!س3ثث!53ط5ة*،!صمأ+4*م!ة
!أ!اك(4!م3آ!ذج!"834!ة*!\،!3ولءذ3.!ثم!،ح"(33!4!!"!ص4(0

ص!ث!"3،!*!س(*4.ح

،،+ع،،!،،آ4!ص3ع4ي)3!4ح!*!س*ة،"أع3مل!!*!م6!لو*ه*!م
34*هول!4!"!ة!ل!أس!ولم4!"ط5،"!سحولهءحول3!كر5،!.أ!*ذ!

!هح*ة3ح*"هد!!م)"!م3*ه.!ي!+!ألو4!أل!س5"قلاهول،3!ولمم!
60!!ه!*هح!!طاح30.5حثه!ء)آ!ه!الا!سكر،3ء!33!س3،!*4ع!لأ"

!!ةم4!س8*ال*أل!ص3اك!ع!2هء(!ص44.4آ3عط(ع*ةس!"،لو!05،-ع*
+آ5فى5ثا3"ك!ث!آء"!سهآء3!ه!ة*!!!ن5لا3)!علأءآ!صة!4لأهم!!ص*"ه

"6!كح!ألا(*،ةع3.،كلأله!"ج3!ص357!س!م!،،،هلما8.3،،3لأ!كه

لماةفى"أطس!343(،3*آحلأ،عس!كل!4،لماهح3!ص!!س!(4حولة48ي!آط3

هآ؟!!س(ء6**،30ث(ث!هم!"!3"4!م!س،.ه"4آءح*!ه!!هل،02.3

؟!!م"+،يم،"!ط43+!4لآ3،!،،4!عكط3!س4آول"!حكال!4(ذ!ص
"4،م!-3ها+!سكه3آ*ه؟!ث!ص،3ح!*!ص،3ح،لم!*33ء!33ع3،

4!س!*ذ*!"4!م*53!*،-3ه*!س3!لعلو،!(!اكفاء،4ع،3*حلإ*3

174!ل!س5،!!م33ولص!36ع4بم4!ة3"3،7!ص3،كه!*4لا8آء3)"!س،أ!سل4!أةكث!

س!5ء3،4!هم!*،+ح"ذ،كه!5"53عي4!*ةطهول-3!*.م!،189
*!*ع3.،*ثع7"*!،س!!م!3!ص4!*!!طهكث!"!33ةول8!ث!سلاءثه!*-

،3*ةء3س!ث!،"إ!ة*53ط3ءم!68"!م*!ص4.(آ،ءس!44-ص!*س!+4ة2

2ح3!ص4،آح33*؟33*ثع4ح!!*؟!ل4)3"!صكل!ف!3ة،!3ع*3!سط53كهحي!أ"

مءلإحمة"آأ4!لأ-(!س،"أل3.ةنها،ث!لا"673ح3!س!،عص!5ولة!م!كع334-ذ

3ع!س4ذ5""*،3*4ح3ذ،!كا!!هيء*!4)!ح،!س*آ3ذ*3!س!3شأا8ءآآ4علأة
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يلأ2.*آ!*ى!!!ة

جة"3!*"ء*5،+40*-!هل4!س34*ىلأ05(ة)آآ4!مه!ف5،أل3*8"هي
*ءلم!!بم!ث!س0ء34ة!)"4(ر*لالا3!ف*كغ!م،لأكأ4!لال!ك3كاحهآ*!8!ح

*ذه3!ملا،آ4،ح*ثةة،،43!4لماةله!لا"36.كبم-

،6لأأآ4)آح،\؟ه+)*!،!امل7لأأعسهع*،لإنه!+4!ج4!س4(4453أ*لأ*ول

ه!يلأ5،"لأ،"!3+2!!ك،335!ه!6"-4!ك*ح!س4ع!س5لما!(ح"لأ4ءلما،

،ط3!سعثا"لاه3!ث*4(ع)"!4.3،"ذع73ع4.*ه!س3له!4!ص"،3ة،\،ءم
كلأ4"اس!ة4ئي5-،4ة34!طاك!ص،ه*!!4؟5"4!8كلأ5!ي!4ذثعح7!ث-

3*ء*3*ث!"840ح3،اة4ع!*30144عة0233"04!*أ"ح4

لم!ةة،4لاله!!ثححكل!(لإح3لهأ*لهاثه!6ح3آهأأ"حء33ع*4،ع4*-،ول

آةولم4ح3،"!س*ح،،3لأ+3هول3؟3لالالماس!،كاح،،طة!م*لاكه!م،2

7لأولءطن!ة8"!س*43.،"4"3!ص2ء؟4ح1؟،ذةحآهلوهط+**!س4.

فاط،في"!س*5،طع53آ"5لما30لاآأ.*ء4آ63!ث،،أ*-حطغ!لهة

كل!كثلا3عىب!.!*ة6يلاه"3*ث!3،علأأ!-،!أ"،هم!حمه4ع36!ي!ور!!م

ة!ل*ه!س،6"،ء32نهوللأة4لهةلهأ5،لا،*طاطعلأ)لأ6ذ)آ!ةله!لأص!3.3!س54كلأ!ص

34*لما4ح4ح+*حا3.

،،،"ا!س83بح!ألا،\+لا3ة،"صألأ2م3،أل!*!سال*"*!س*(،ح5،"!كة5له!*ة!

53!420340(*عآلا،س!حطةع3ح*"3ذ2!ص3،ذ،ألط!اكأمح.4أ!-!ك!ح*
6!كه!هثح*زح"أ(67!ءأعص!30،ح*هم!46ال!!لك3،،ء3إة*!قي،ء4-ط،

!ذ!ط!لأ8**43ع04لاج!س3*ذ!سة*حلماةلأ،(1،ع3*آ!،!!*،3!"ألحع

ءم43،ط+36!لإلأ6هم!4*لألم!4كا3!س"آ""!س)الهك""3"،!س*3ذ4

س!ءكا33!س3.لا،لماه*!4لأا"ة!ف50،حأ)س!لما3ح!ث3!س3!سدة،،!ص4!ك4"4!م

،ح*!هل3آهس!ط(*"*س!6340هآول!ملى،أع3ول+الحهحلاس!ول3(ذله!3.ص!

"4!س6،لمأآة(يا"ح!*6"3ءأ4!س3لأه*أ!4!س!س*"!هل333ءآهةةط3
،،*!ول"،لا!!سع،لأ\ذم!ح"(1،!س7!7ذ5لما3ح515!آ433ذ3"،*لاح4ذول

س!كلأح3،37ىلهم52ة!ل،جه!64ذ4"ياح4.ول+حله6ء(حالأل!ثة!سط3!س-

4*ة*ح4*!سمه-3ء*عمل!ص3!س*ذ!"ةءلو3*ة،4!س!3لا6الإذ8"ةهل،!س!ك
3ملأ33طلماه43*لأ+*4هلأةح*!لها،امحط3.،

،،4430!ثا3عاغ4ول74!3!أل4.5!سح3(ذيه!3(ح4م!ط(كا!هلا**لإس!5،

3*هعهص!9+33ع،*6،ح4ولهحط"،،*"*!م4343*ص!*حولهط33*4ة
ث!يىمبماثا"5(4!ص3!،الحكلأ،*س!4،مهلألا،ل!!ههكث!"3430،3ح3-"ول

"،"!ص64لأ،ال*؟ح،3،،4!ص4053"ه*5:لأرو(ةة3،!0635جكلأ3،

4ع3!ص77ذ!!آه*ح*ال3،ط،4(ثع4ح.أ3(4!صلم4!ئ3لإ،7همة7ح1،ج*
67،،ء*!س*(ةهلو344!مه5!*!س***ألج30"4ة3!س)".53*هلو3

*!33،يأآ!ع33!كثلأأ"أ*جمطء،أل4!ة.الماني2*؟(4!سكا04.3ءقح*ه-ل

ذ*!؟5ا!"+ىف7ء!*"ءع!(43"لو!ط(45ول)8،"ه*3ألك3)ألم!ملاح
"!،!س6973*3*ه!هلآ3ص!كا4!3،*56؟"ع*عح33!س5434*تث!*ءم

!؟هآلا3ل3(اآ!س*ة+(وللماه!ولآه!8.!2ك"،هس،*4ع*هح3ع4ة.!9

؟،4مح3آ35"اللماء.،،ء4ء،(ه+.!"م،،حلهةهم!له!ولةه"4043،آ38
84علأح4ةآه"ح!طبرطهه-!4ذ33(!،أل!ص!ل1،.فى3!د32صا"ا34"
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!!!*.بر"لا28

*+هم!"ه(جط"!ههم،4!م*ءلو*،!ة*،+*4"!س!،84آ8
3ح،*ه*3آ5+4حة444!!ه!امل،""؟اهلل!ب!"!م!7ع4!ل5*ع"كهة،!ة

301ع،*،8!*33ع3،ولآ؟جله!"3ة،عإلح!س.ـهط"ع1*!ص+"!اث3!ص،
*1ء،أح7ح3،،!ثجقة3غ!سس!-الأ*)4أوللإ3مآ""4!م3تكلا!"!س4"!ع!*ةطكه

8آ،4ةح3ة".3ثمى3رت7!سب(1،!مة43ع343!*!ي(ولس!3-أ،)!م*لأء

نلا3ة(،"340لما043م،له!"ح!ظ،+أ،+!"*+أح"لاحط!،-6*!سمح!

ئلا6ع،ع!لهة*!،"*!هله**!*0.45!04!،،لها*3ذ*اك(."!م

6+!لأذ*+*203"4!!ن43ء!ك،"3!لا3!لا2ح!ك4!34"،،"دأهم!6فى!م

7،طس!د4(،!ة!(*لماء")!طل!.م!هح4"ء3ع4ذء"467!!!ط(لالأ
"5ه"،!سذ،أل!لط!مة13*ط،ةع.لا!3*!م*(5،لاط4(4!*"ع*33ثمةحج
ء3.2!س!(33!ثح(ءآ"(لاكل!*ذ27لملأ،!م!طع!!صح*لما"الأ*ح،،!9،

12*ة4)3\78حة45!ص*ح"،،4لهه3**44ء4ذأ3،!*ة،له!ة!ه*(4*ذع

ج+،لو!ص،36!س،ه"،"ح"!مه*ه*"4!س4.603!ص3ه*ع3!س5م!3!لا!،6*ح
(ء!*!ص34!*.("،!ة،".،؟ط!م!36!م،لأ*ة!!!2ء09لما!ح!

ألم!*له!حأ،آ4!مه،-!هل5ح7!م+لها*ه43ء*7!"!س!3!*ي!م!*ذ،"ثملماث!

(4!س*3!س،7!س3ةول"337ع3!*4!403!"آءة8لأحهم3ع304،-

أ+لوحكاهـ3"ثهة)*"03"لو!3*!ية*،3!سدك3ة+ح9"كهخا!!أص،ع(ه!"د!

0،أكا36!*3!هلء"3!س3*ع3ة(،س!4(ص!4*\3لو!طه**!مه!ي!*3438ذ3-

(ة+،أل،لع53.67ح!!!*.،آم**33!3ة!4"،"*39ع4،"

33،كأ3ذح4،ذ،،س!،لأء(ءس!ة"3ح!مكه،م!*ء4ح!+""40ي340،4ء

*+،ال7ة)آ"4أع3ع!3*!م*،3مه4ال*ةأة(43*لأث53أ!ة4-لاح

؟الأ،ة(\7ة(4؟4ةعله!طفى*443ع*4!!*4يط!سحطعحلاهم!،!"43"ذ"4

آ،!،كطكأ!كل!(4"04ح!ث3.اي4!صذء!!بذح*هلو3433*!!ح"+ك!ةه"!،6!هل!حم"

"*ة!ج!3س!لاا3(،3هآ3"4عءح*ةيف3"ه*هم"4!سذ33ة*3.،
لما*3حط4ول343*علأ،!أة5*3!أ4ع3ع3مأ!3!*!،هآ*6،+يط

*+33ءهآ"ذ،!ه!!!آ84!م"!*"،!م،+!هلص!ثا(؟ة*!م!!ع*ذ4
67لهغ3ة،ااملاله!آ!!،!س4ة!*4*)ء32!ذ!4"لأ5*ص!له!ثاء4"لاله!49

3!سأ.3ءول5ة*8طح!حي3ء!4ء3ء!مة8*،"ءط6*!ث!3!ا*ء-*م!

ثة6لمحأع9لهأ4،(ثه!آ(!س3*!س*!"*ذ*!08*ء3لهأص!كم*3هم3ج*هسه""*!س،

،4(،كاح\+3لاة*".ء!4004ه!ع33!ص!"ز!*4*ة"4علاط!ةب!طمه

)أأ3.ع،+،)"أه*،ة*3علهأ+4آء3ع!صذ،"،6!حط"لما9،!لها"أك!7!م39

ءآ(4ج!ك،3ة"!س5.3*3با!ص*،ح!ة*ع،-ثا،ءى40!*5\7"لأط9-

لأول)03ألها،هآ،0آ4ة5"3،!3لا4ة3!س!،،،

،،4،43ح5*لها4!ص3!سح*!ا!ص44*-ةطص!("!س6+!س3"!3*-*لماه*

لا!"لأد!4458!سفىمم!4ة3لاط4،34:طهه"ذم!483،"لأ،!"!،8ي35"43

*34شأ44ء!ث*،4!هل-3*ة!"*لماه!ه!(!!مع*(327!س3!ص،طس!لم!!ق
"ألا4،4ح1!4اهحثهلا*033آ"أة!ة*3*75!س4ءآ32لأ!*

!!443035!ص"،ةلاا"!ه(4!سة3*ع(امل3*.ولهث!+3!*46ةء

،53ي!!هل4367!"،7لاه*."عكأعأ!ع4ة*5)،!سأل*ء4*!+م!لماة(3+مء3
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عر22ولح!ى**آ*ء

هآ*لاطكه!ص(3لأ!3!م33!ص5:4طلأ-*ءطص!له!(!!ح8أثا*!سأكا"ء

!ع*!س،!س(فىهةلهأ4!هل!!3ط!،63لالة4آهيةعث!*كثلا*عع4ةم!لاث!4

(ة"()6جلأطهلا!ة*حام!(!"أ+ح3ح!،،!4ولطح245)،غ،كثلا4!*

علاص!3لأء*حلأث!،*"ء4*ه"4!اك!ك!م4*لاء"6*4!ص3!س!ث!

54،ولهحول4لا3"5،0!هل"ال!ح!لا!4كأه*33عال!هلك83."الهك
"3!ص!!سط!س48ح"+*ع،،يذ*!""(ط!ط"5*3"4!1؟7*،*ث!ل"*هس!

الما*)"*!()،،،5!مه5(!لا*!7ءمه"!!ص*لماةال"!ء3،!!لأ*ح34ح

(،لماثه!ة4لا4!م!نءعلأ"!ء3"!34،كثلالهأة4!*6ء،3يلا"،ع(ه

لا"4لألو"!،له!وله"!"4*!سعس!آة*3!ه+4ة9ذ3"4!
3حع*93ه3(4!سعس!3ء*ه+عآه،؟47ءألهك،لو!.3(ه*ع3!"عط"

هح+آ،،زع7ح+"4،ةمم!"*ول3!أ(430"كلأع!!س*،ة"(،!!فىع!لاهفه
.!ألا!د43!هلحة!س،!هم!067(3!ة.؟4حلالأص!لمل!ةآء+!ين،34ء

*ء-لأمأ*م!"ع)*(4!مكثلا)ء4حذ4*ث!،لا*له!!ص4"هء4،ع!لالاهم!49
م!ط؟67ء34!ك،،*آ،4ع!++!سآءى04."04ة3مءع!ز"ح

04له!4ة3لهأ30!سحول3حء"(33حعأ7ع3آم"!،4!س!!سكلأ"،!*4ط"3

،35عه3.،و03كاح4حذ((33+أل3،،أل3"2!كال3!هأ"!،،ء

حط!76ء.14(5ص!!هكلأثاهذ(-!ح!2ء"،343ء4هنذزع+؟م!ثهمط!آ!3
4!س،،،*ه**!!كةكه*ول!صكلا8لما3،!أله!ي3!("*ح3ح*"،)آلإهكز

"،!ص*3،ح!ه88!أل!7!مه(أط،لماهس!"ايأه،،ةلاك!3جلاح3الا3يح4لأ5،،،

+!ط"ذ،!ة*3!3!م4!صلأح54ءكلأ*!كأ30ط663،،4ء4!س"حع!فا"3
ة*(4حذيهلا44ا،ك!6لأ4ةج4لأكل!!ح+!4ح6لألهأ4!ملأألا!!س،لأ!آ3*"ذة!

لأ3ة4!م.(4حس!آة*5341!ه!!طلأ*كا!694!ص*4ح27!3همالمهةلألأ"ء

لأ!ي*،5ح!ص،""!3ء*آ3لا!ح.حيأة34،ه!"ح*ذ!-له!4،0(1،ة3،

لأه3!ص37ع3،،،ةلايه!3!هل4لا7ع6ع!س*ثة!0043!ل3هطح.ة*4!مه!م4..

"4ح"1،!3ذ!خ!7!س(!*!4(!)خ5ءلهأاك!م،"!س+!س،"4(لاح،أ"لماغ3-
".ه*53،!*ة*هله!كه(4!هله!س7،،،ة103جه**!م*!ل*!(!ص(4!م

4*م!-ح!7ه!مل3مه4"اك3س!ة*لأ(لاثه!س!ن!33لأ4340ة453ءولحس!*ل!!أ

3دة،،!لا"""ء،،ىآ!ه!ه32ال14!سوللا،463ألأ"،5ء!صولأ!ول"43ة3!ص!3

ضث!4ءم4ح\7+3!هة*!(03،ة!أل4ة+.
،،+5،0،4،3*ذ*!،*ذ(4!ص*ال،،حالهنملو،"*!يءة"لمهحج3!

4!أل534ألألء،!آ!مه!س3*،4)يطيء!هث!3("!!3ء)أل45!ح3ذ5ي!س

!52!!ذ*!،3.30)+!مم"435!لما4(لأ"!أع3!7!س3،لا)،ك4ذ)3،
5(طح33ح"لهلا"4!*!م،اآ35*()"ع!!س4ءلم!ة*3هآ3(!ث!سه!صحثه3ة*هذ

(4ح(430!(23ء1ص!"لأألأ4ول+37،3+ي\)!6جله!لماحكلأ3!ساة!4!سأ*
حس!لاآ3(ه*2!34كهلهأ4!مه.3!ا.ث!!حطأ!!لطم!لأأيأ،أل،أ!3"+!!عولة

4،،*هأ،حلأس!ول!س!6*لما*ح3آه3331*4("س!س!لأع("م!لمالإا3!س3،ة*

44!س!!!هيع02(4ي+05(*!س3أحآ،)،ى04،،،35!س"3!3!ملو(!ص4

+!الأثلإكا،أ!*ذلأ*لماءول،3ه*ا7(0لأ!س،6\!ع*س!3برذ!*4!سة!نلاا.8

-74ةلما8!لا4."اآ!ك5،4لهأ5،ة!**5!ل5"!س44*لا،4ول5!أ.ع4لأبا
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223.*8!**!!!

ءلما!حط4!34(،3،ح!(!ص3،؟4!(!كه!ح*"4ح3!،ة"4وله(ط!لىء

!ع3هآ3عكل444!م*ذ.،ح!ة*ذ")ة"له!4!3!هم!لاآه"4حةذم!+3لأ
350،"!3!خ3"ة!س!س4ة،"،4ة0.3حيكعةةهول2ء*(يلك4!لاء4(ول4

4*!حهاع"+حج51*3،!ماك3آ(ال،4ءامل3*"43ط!سح8.0!3-
()"ح،!مب،،لهأء،043ي(2ة3لأملأ(!5دا3حة4ه*،،ص!6ح!ولذ3،!ة،!،!*ل

(4يع3س!3*!حكا*ي3فيلأ*س!07(4!ص"553.6*طه.ء"ه!م!3!س440
4.،*،*53!م!*!أه"،3"04!7!م()آ!سة83أ،سحكاح35!،!م*!ط(4

ذعطآ33ة)"33!ص!ذ4(!ص4.،ه*!سذك!ه،ء2!3،03ة*+؟ة*ح
"74!3ج،ة*3لما"له!!*أ!ج،كا!3!س!سه*لما(+،،،ث!(طح3ح5،ا"-لها

هك+*43!*34*ح(مهأ!ا80لما3!*43آءي+*!س،3،حء!هت9،كام!

34!صححح3*ء033ة"،أل6!م3لألا3ة3عم4ة!4ع!اثلالها*3*م!م!!ال

كاعع!*ء*ح.34"ح6.4"لا(4!3معة3ول40علا3!"ه*آءعط،ة3

6"ع،"!*+ع(!عص..+"5م!م33!كس!كا"*!*حص!لم!4،!،،!لأل!
،)ة!ة9!همفىط4(4!من3ط!صبه4كه34**!س4"م43!ص"!ءم،8!م!دمل،3*يث،

ول!43ح2ء3)!ط!لم!م!*"3ع!3+-إءةي*ذ"ي،(احلأ3!*ةلى3ةولآ3

27!3*51اكأ"ح،4،(4!س*!1،!ص76،!2!مه4!،،ماول!ذ*أك!أ!4ة،،!هل-

!ه!أ(إء*ة60،153.0،65!ص!،؟4ج4،3صا433*ء!سآه!3اةلهأ،+حأ!*4

35"هم!35إ!3ذولث!3مأ4!مأ،!4ذة5"مأ"،له!3!ص4آيالأ،!ص0،4.!طط!7

ول!ا083آ(1،!س"55ةح3عة،!"ة*كه؟4"1ي!م*!م3.3!م*!ة،آ!س4،ء

2!د3آ+ءافى"ءص!"آ"؟ههم"4!ص..3م!؟"ءلأ!ا3!ص431"!هلح!."ط
!حكاعثلأح!ا(ح!هل3!مه*ه*أ!9مءله!4.ع*د!"*!*4.أ!"ح03،8!لأ

"ح3!ملو"!ة*ص!لاء!ة!"!س!؟ج11،!ك!4"4!لو"ط!ص9!7!نه4!؟أ

(3ا!،أل"!ج*ثهم!3ح4.لا!33ط4!*4!أحطول*3*5!ه!!ص"!"ءلوهم

!*أل3!مه+لمم!ح3لأعي*ة*!ط!4ذ"3كالا+7"3؟ة(ه!3++آ(،
(ط"1!آ80!،"!لأك!(!،43ءآ("55"ا(لما3**!ي.+!ص3!مذ3ول5

!6!"الوس!له!ح304،6*هآ(ةذ6(لماآ35*\74غ!ممه،،567ط!،)!5(لم!س!3"

آلحهح*كل!مأ*س!*ص!:ث!+23ه3س!ط"ةدم333*ءمءكاثا!435""أةناع

5!صهم!،ولء*اس!33.

،،،"ا!ء48ه!لم!ييهمح4*ثع،د6؟3"3!ص3ح3)6!3،،4!(*ءبا8آ"

*!ث33حذ4670ا+د"3مل!!،،"ج3هآ3*"4!مه"ةأ!3"**!عة**4

(43"ح؟3*ح!س1،!ص37أ*!33ة!م64ثهكا!*(كرلها*ص!كاهفأي!لو"9!-
لألىحة!74ع34،؟3ألىف*3.03لهأ*لاس!،3(ألال+*!ص+)"ح!3،.ع-

"ء،ة*ه(!م!م343مم!ال.3ع(ج40!ص3*5(!ص7"س!!ا،52كهثا(!م

ع"له!!،7.31ثعص!أد4ولأل334هم!!س"ة32!ول!33ة7!هلول،ءكأآ

ثا+3ط*ص!هم443!سط+4هنز3حة0،44""40!73كل!40!7ة318نا5
هك!س!س+طط!ح،ل!6!2ه3!صمأ،!74ة!صز5367"+!ف*\3340!ص"آآدآ

4،ذ"ثا(أع43لما56*،!3.43،"03،4ع("جحمء،8("ح3ءاإس!ه،و3
4ة!دص!3.ع*أ5لما!س4حثة3ح3!ص1آعاهـس!م7،+أح5*33!(لولألا!4+

4ي،،إ!(53،*3(4"دح،!65ة3!صغ،اا!ص4،)أفا،3"لىلح،ل!3ج!4لأ،ه
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!ث24!!لهصلو3*آ*.

ف!ةم،ةة!لثه!لله!ثا،!سة3"35!ه!ح3!"4طيلما"4ح3!!س*ع4،+حة+ء8

ة*"ص!طله!حح+بم!4كأم!4آى.34+!!ا-3،؟؟"4ح"!*ض*ظ!!م.فهه!"

(3!ي(ة3!3ة(،!هل*له!لماه"3هآ3!س(4ح**44لأذ!*4(4ح)!4"لا
!حأصء*!"!آ"ةح64لأ4!س7،،لأأس!4حه3هم3*3،"!مهةا!*"،+ءطحم!هل

"5!6،ذح!!!،،23آ!ع!4"ة!لما!(4!33!حع4"،!ح!م3.ذط"9،

76ء54!ئ!س3،"3امل*!ي!م35!د80004لأح)*لأ،ح*ح!6*ه"8أ*لة-3ء*
ح!ءة*ة3،آ844ـه4،لأأعلما*3م4ة753حخ8،*6*ه!م!ط"*ه4"هك

3!س(8أ3*!ي50ذهة!ي4!:ذبمطح"33!س(35!مآلا3ح!4ة753حج،(طع

،!67خ3*ص(يء!!م)4ة*(هذ4،!*4؟4!ص*أ*لهمة!!ح"0،،،4

طعحء!3"4!*!ص46"*4ة*!:"4!له!-*ج*ص!!*هإه*4،ولهىع
3غ!سة3!مله!4!مة،!ءح("،3!ص5352!ص33*هةمءز."لا؟حفي4!ل!.لأ*-!-

*ءه،!+!أح،لماه04*،أل*ع!س5،1!ص"ي(!05!م*!*65،9مبآ"4!م
4،لأ،حكاء(!*ذلما*ة(*هي5!د"!63ء*ي"،4.34*!لأكهلاآ-عط

،ة!ص*!س"طعل+!م،8203*ه.ة!أ!*ص!ءحط!*س!لأ*+!هولحط،*ص!لأ*".!
ذ*ةم!(أثم!"4!أ،4!س3!ص!3ع!ة!4!أ"لما*43ع4-،،لمام!*غ51**

4،لأ،ح،خ!اح3،لىع3ا!"أل63\240!3ح،ح!3*ة،"حم4ع!3ءم53ذخهه*.
ككلا4!لك،"!س7!س3+34"-عط!س"ح!س*اء!خح3ذط3يلما3!130،ع30.33*

"553*!،ألآه،!ص34*ول.ةش3ط!س3!5"335*!كللاحطم!لما*،
يه!5*ح3!3!ذ،،"ا!كيط3ء!م!ف!!6!لأ3*ةة!*3"!*غ،طع

؟*3*هثاك!هل،أل،.."4!م339آول*"!هة"3ء*عآه،ذ"(،!ص8*ع"آ،!مة

"*!ا*+*3!33ء30559ول3ول!سطط!س"!3-،"ء30!ه!!م"35ذ40
35ذط3،حآة،6!هلولح!،+ح*6ح3آهةأ!.،

،،!ول3طي4334؟!ع!ص*3!ة*!س4!4"ل!!،للأس!!ث6ىف31،5،!هل*ه*"4

+2،!ص443!!،ءعج،ال5"أهةآهأ!43طء4هث،!،طس!نلأكلآ"ة،+!ص؟ذ

!"ح!3!ص4س!طة،ءل!س6!ص*ا!!ص4"ء!**.
،،،ء2ذم3لأ3ة،أأ!*!هل3طه"900ء،ة-حهمول3"!ء*،أل+)ص!3+ة،!كاص!ة

!*3*ة34!س!ك،3!س!س(3"،كة1!م!مع!ثته!س!3طس!له!7\43!م3ه35!ذ"!3
*حح!س333+ءمم2ء*!سخ3،ح*ء67+ألث!!لماهث!ا،8ط!صح35"4ر*5(

!3ة*"،!س1،!4لةثهكث!33!م!مه*،حس!يص!3،3هاة(+37أل!س!!*133"طء

ذث!5كج!ك4!ص.آة0،3ة*(ة*!س7ءة!سمم!3؟شه!3ل3ام،!م1*ة*؟ءكامد!ل2

"4!ص4حكمل!هلأطص!ةث!4763!س33س!!اء،لىهم!30"ول،،آ"3ذ*"3أل"3!س4ء

ةكالأ"*3ط!!45،مطل!س!7!ص3!صم!ط(لما+34(*!صح،+،!،!اك*ي-

ا!304ءح"ه!لاح44ة3"03!س4(0*!ثء7."ذح"4!سد*ةطكه9
هآ"4ح*"ه؟*ءح3ح!ص35!7454ط،ة"4)"ح4!34ح!"*ح!3+!حاك

همجلو*!س،3،"4!ما،ع+3آ35*!ل)8،طس!آ،له!43!س3!س4(جي.8*آ*

ح\،518*ةآ4ج*ة0،43م84ح(5\3*ه"!س!ا3ة7!س،ء*4!س!ض3"

"*ة،،)3!سه"!م3ة6بام!س4،0،4!ص*6!*3ةثأ3ح!3!م3*ء!لكه*!م7!"
*،.آ*ع

،6ةة5!س!3!ول!4+53،.ي،ذ،!قلأ"5!3*ي!سحع4(ءهـط(
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دع!!م*!8!خ.225

مء(،وهلجص!3أ،ل*س!43طدأ*ه8،لأح+لهاهل833*!سح!ال3!ص4لالأ،"!

4!ة،مح53ع3ة*!52طى،9،ص!كأآ،أ!ف4!ص4،لهمهله!4"،وللاآء4!ة*!ك
4!لأ!4"،ءططج"ل!!!مة3!8!،!45ح*ذ!أم!+ه9!اكج؟ول،ء3

2!من3،!مم،44131!ساول5ءلألهاح5!ة"1آ4ح!4لألهة!س9!حفىة!س4"ط؟م!ث!ص3

354ح!أكاس!!سة4حآ،لوغث!،3"3غي!ك!س53.3"ة4ططحذئ"!م330،83،

*ء،\ألء2\74!هلا67ط!م،"؟4!سة*4ة035،لمالهاة5*!،""5فىح4!س3"

+3!ساك35ول!!ث!ف"5"449ء**ه،ءحع3،"!!له!؟4لأهم!.!!*!سة؟!كام!

"!مكاي!كلاي"4،3ع3،!41مء"4!ظ*!د،ء536!4،!ص!مكم؟ء

4!!ك!س!"اله!3!4ة3م!!س!"020،8آ!ص!3!"أذ\\3ة!مه4*ة"4!3!ي3!مه4

38،يولعلا3.حح553-4!8ذة5.كة0787ه*4ث"ذ"*4ة3ع!3حعول*4

ع**لا34،حك!*!س!433لو*!ة*!3"ع"2س!(ءةحء*س!4604كهحة
!أه!!!،4!ص!صلأ،،لا،35ةال*46ة4ع**ء،ه*!!ص3+6،9،0

383ع"3طمء*(ط!ف4ةح443*44ءعأك!ل"!!ص"!هك3*س!م!*حعه2

ي4ة!ل"ةأهل4،3ط!م3"،-!جع!؟ء!!،"35!يغ*أ5كه*لمعةص3*م!*؟4ح

مهث+!هله*"1!ةئ"أ!4!مالص!*،س!3*س!؟،،3!،3.ط!ص"84طجال،س!س!3

م4!سة3،!ث5(*68ا+!س*آ3ح!ءكا"ول4ذ،!ج،(4!س3س!7ءس!3-!ه!ص!44

5إج7ح367ةم)"،"!سآ3!ب3كل!ملهأ3!س4ع!3نا!)س!!!ا5زول+*عسمامء4!6!ك4ء،عم

ل!3"333ح45خ!ءآح!مذ2"43ة33س57ع"أهم!4(!ا!آع!له!لأ!3!4ح!4.
ج53ثع)+5،"أصط3لا63ع4لهاح*"(ه"49*ءحلما،ح"أء"3هم8ط!م
1،24ذ،أءآلم!*4،أءآ،!ه3!ن!س7!ص+اله!8!*"*5،3ثده3!س023"ة،"

!"،*3ا9*ذي*آ"أ8!مأ*اث34لماحةلأ!3ح،آ!)"4+ظ39!سط،-ئه4!ط
\!ل40ول،حء4"س!ع*!!ث!ةاك35لا(4م!،ء(4!م9"5(فىحقهح5،!ع!سل

(4غم!لام!3آه!5355ولء"!3ع6*لأهذ،!آ!،+،!74ة4كا!
ح3+"،!س4ذ*(ءص!!أهم!،!جة!46ءلو74003مهمم4!صأ،!!63رم5

6*ح!"!،!ص4ذ3143آأ!5،4عول031!ص)"35،!7،!أة،،ط5ء3*3

هآ34!س"8ء34!ص"لمم!84آء44ح*")ني34ة**+،8!!س،3.،حلاآ"ةلهأ!،ة

)"3!ل3!كا33ة"!35ة3!،3أ54يأ43"6خكلي3)!هلو،43"*"*ط،!م

حله!1*2ح*61!ك!آ!م4.آيل!87زول،ة!!ىل6!ك4ص!7\ك!،ة!7ح03!؟أذء4!7

4!س3*ةعقىعع4:!ث!ياآ3،لحهط.*+حلأآ!3!ثك!344!1!ك!34!،3ة!،ا0

،،334ي3هة،ول*!،ةولمه48ع4!ظة33،لو"اثل!"،3*هط!"هأل،!*4

ة،،334"آح!هآهـ،8"اع+!محءمه!،!480!،ذ5*ء2(4!ص*لايهم!م*5ثا3

*ه"*3،!س3آهآ3)+األ"!("هطخ"،ةله!4ج5،3"!ص32ه3*س!طم

3ذ4!ص3ءآ(4!س"اذكل!ة،*!!!ء"4!مله!5؟7،!أ!كاولاة!*ذ!1آ!3-

*5\3ا*ء7،لأ!ا4س!"ا*ج4*ذ6!اك!33(وللماه*،*حلو"،!هكز(4!م

\هك!،!3ءم(أآ!م1!3،،كل!613لهأذ8!س33لأ!دةطحء3ةول5،يا!فه!"!صكه

253!س+م4"ا!س!3!ولح33،ةة،"5،**يع5!م2د3+!3ةحآ"آ،*33ة
!*4،4ح5)!األا.!س33لما3غ!م235)+\7!ةخ!ذ(3ة،!4!اكأم!*،3-له!4
3ذ!كح،18أج3ةدلألماخة3"ح،"ح!م"3!اح،لهأ"ةمم،س!"حه!!3!ا!!لم!ط،

7أ3أ(03آ(4ع!!4لة3..3أل!8لما3!م!47ءث!طع!اكطة)ي!آ!!
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ي!6!!!*أك*8*.

ءط"559ال،+"أء)028"4ع"56ال!*!*4ملالمالأثاكه63-.لهالالوج"!لء"
"7!م("(4أ7(أل"40لمالىلأ،+3ة"*لأفىثملا"،5ذ"4!3،6،*لأآة!5

للأ4ةح)،4!ط،،44كه"4*!س5035م*لما(40لا3!*4!6لأ33لالهاة!لهة

.!*لى61نجيظ31*7ح05

،،0،.،(4ع\\ط15ح،لا،ه"،ة(ط3آ!*4ذ*!!أأب+ثيما،!مامل*ي!ك4!344

م!حم43ءجقة!803ح!س3")ةلأ!أ3س"(ه+!!ه32"ط"*عذ*6**ذعط"

يء")3كةحهم3"ث!،نهـ4ء!8؟ة3ةهل*ح،!ص*(أأل"ا+ة"،"4!"!س\3!س*

ة*أ!4ع3ءة!**."!حةآهألف!!ء**!س4ة*لإ3+،"4ع*ع،ذ"

لماء)!32حع،)**!4،"م.هح،"هي"ع4فى7!مله!55،ح44ء!ص**"

6ة4ح.لأ،لأ*3+،عع4حدأ!يلما4ول03،عث3ع*!+"4ح*ع!*لا

*03!م،أل52(!ء3(ءع"آ48*طهثمعأع!،ةهم*!!،*53ح!ل9

23!ص4*7عال*أل،ا5لأ"(الهأآ3!م!أ،(4ةول!5لا3!مه،4ي3كلأ*نكا*ه!

س!4"حك!ه"33ء3حط"س!-س!*3؟ة!أل،ة(")ح*43آه("9ص!لم!،ولهة!ة،س!2

ذ*84ح*ح3ةه*36ول+*)س!ملاله!طلاكلأ!هممآ23+36ذح7ة،ة!هل!م4،!*4
كلأ433ح!د4!ام!ء35ح3آه!03أل7!ص3حلا4!!م3ع،!."*آ(!ع

!حةي،أل(،*1!س،س!ث!(4!س!س،أ،أل!صمهلأأ،هم!3حملا4-4!ص*!س37آه("9

لهلأ33(6\2اةاحلأ3م!("ع"!ع4!3ول5علا،ء67"5لانه4ج!ص9آهأ!4!س

"3!صق!كاص!("!صلماكأم.لهأة،!،!ثآ!"!س9ذ4ع*!ص،حفىكهة!أل83ال*حط"

4!3!؟،،!بىه*!!لأ*3ط3،3.كبماءة+1،لأ،+*4"لا!(حة!!3،(!*4
ت5*!*ط*!"44ع*"!س(،!م31،نهيا3(ة6ع3+ح،*4ع3)ال3"

ذ*!44كلأ(4!سلا!*!م101674لأ!ن!س5ضاأ!لأا،،7،1"3مولع،04*5لما3،

!*!ملنه،(5(ةاشحذلا4"لا"4ع!ق4ء؟لإح)أة111!،2،،!م"ةح(أل،4*لا،لما(3

،ح33!س)"!ذ"(7ملاءلاله!لألاه!م!صا**3زا.ذإثة"18!"4ء*!س3لألهأكاةه*،ال

604!3ه4*ثاآولا!"!صة3!لءلالاله!3!كأء،ء4ة3!أه0،،،
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الثالثاليل!ق-

)الكريم(القوآق

-مفيدةاستطراداتمعالنصفيوردمابعضلتوضيحللمترجمشارحةمقدمة

كاملا.الانجليزيالنص-شارحةتعليقات-للنصالكاملةالترجمة

للهت!يمشاوحةمقذلهة

لهفيدةاستطراداقيالنصفيوردلهابعضلتوفهح

الكريمالقرآنبأنبالقوليكتفوا-أنيجبأنهملنقلأو-المسلمونيكتفي

متعلقةأوجدليةأولاهوتيةلنقلأوفلسفيةمسائلفيالخوضأما،اللهكلامهو

مخلوقالكريمالقرآنبأنوالقول،علميسندأقيلهايكونفلنالكلامبعلم

شيخوخةمنافلوقاتعلىيسريماعليهيسريأنهيعنيمابينمنيعني

القرآنهووها،ذلكمنباللهونستعيذ،والتبديلللتعديلوقابلية،وموت

مذاهبهماختلافعلى-المسلمينكلاتفقوقد،وأصيلابكرةيتلىشامخالكريم

آمنواللذينأوللنبيموجهأالكريمالقرآنفيالخطابكانوسواء.عليه-

يرويضعندما.اللههودائمأفالمتحدثلغيرهمأوللنصارىأولليهودأوللكفارأو

سبحانهاللهدائماهوفالراويالسلامعليهماعيسىأوموسىقصةالكريمالقرآن

،فرعونغيرأوفرعونلسانعلىالكريمالقرآنفيكلماتترقوعندما،وتعالى

.أبدأالمسلمينعندمشكلةيشكللااكاطبينفتغير.بهاافبرهوسبحانهفالله

الكريمالقرآنفيوردمابينقليلةأقولولاكثيرةحالاتفيتشابهووجود

العكس،وليسدينهوصخةالمسلمإسلاميؤكدأمر،والانجيلالتوراةفيوردوما

البعفرريذعيكما-والأناجيلالتوراةمنمنقولاكانالكريمالقرآنأنولو

،مرةعشرثمانيةالتوراةذكرالكريمالقرآنلكن،ذىهما-القرآنأي-لأغفل
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المسلمينريةامبراطرومؤسسالإسلاميالدينمؤسس!عمحمد570

ذكصالكريم.القرآنأنكما.()التوبةلأ+...ؤئورفدىفيها..."أنوذكر

نإدل.(!رة)الى(يم...ؤنورفدىفيه...!أنوذ!بل،مضةا2الانجيل

!وبةالكتابأهليجدها!طنجممحمدبالنبيالبشارةأنيذكرالكريمالقرآن

الذين!:وتعالىسبحانهاللهقولفيذلكجاء.والإنجيكالتوراةفيعندهم

يا!فرفمؤالإنجيليالتؤراةفيمجنذفئمقكتونجايجذونةاتذيالأميئالتبيئالرسئوذيتبغون

غنهئمؤيفتغاثخبائ!ثغنيهئمؤئخرتمالطيباتتفئمؤئجلائفنكرغنؤيقافئمبائقغرو!ت

أئزلاتذيالئورؤاتبغواؤنعنروةؤغزروةيهآفئواقاتذينغقيهئمكان!تائتيؤالأغلاذإصئرفئم

هذايذكربوشالمؤلفأنوالغريب(157:)الأعراف!بمائففبخونفئمأؤنئلثفغة

فيالسماءمنالهابطالنجمتفسيرأنمؤكداالكتابهذامنالأولالملحقفي

نفسه.بالشيءاللاهوتييوحنارؤيافسركمالحهض!امحمدأيعنيدانيالرؤيا

نإيذكرهماثم،والإنجيلالتوراةعنناقلأالكريمالقرآنيكونأنيمكنلا

السارقيخفىوأنعنهنقلواالذيالمصدرالناقلونيخفيأنالأشياءطبيعة

عندماوهم،غيرهمأبحاثيسرقونالعلممذعيبعضأنونعلم.سرقته

سرقواالذيالمرجعبينهامنليسالمراجعمنطويلاثبتايذكرونذلكيفعلون

عنالسعوديةفيالمنشورةالكتبعالممجقةفيبحثانشرتأننيوأذكر.مف

ومراجعهاومنهجهابحذافيرهافنقلتها"والمحاضراتوالمجالس"الأماليكتب

الآنفهذامرجيبينهامنليسبالمراجعطويلاثبتاوكتبتكويتيةأستاذة

إلآيصحلالأنهالصمتآثرتفقدمكتفةالقضاءأساليبولأن،ه!ذ

القرآنولكاد،هذاسياقنافيالكويمالقرآنوهوالصحيحصغوقد.الصحيح

خلقلقد.أخطاءمنعليهالسابقةالكتبفيوردماعلىبالترتيبتردالكريم

التوراةلكن(الحقيقةعلىمذتهندريلارمزهنا)واليومأيامستةفيالكونالله

القرآنيقولهنا.ليستريحواستلقىتعبالكونخلقأنبعداللهأنتذكر

منهم!تناؤفاصأيامشتةفيتجينهفاؤفاؤالأإضالتالصتفؤخفقناؤنقذ!،:مصححاالكرسيم
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75،الثالثالملحق

الروايةالكريمالقرآنيرففررلم.التعبتعنيواللغوب(38:)ق(ئغوب،س

الله،وكلمةاللهروحهوالمسيحعو!شو.صخحهاولكنهالخلقعنالتوراتية

القرآنئقرههذاكلئ.اللهبإذنالموتىوأحيىاللهبإذنوالأبرعررالأكمهوأبرأ

ابنعيسىفإنهذاكلفرغميصححلكنه،فيهالأناجيلئعارضولاانكريم

العاليأوالسيدتعنيالربكانتإذاإلآالربهووليس،هواللهليسمريم

إلخ....الإبلوربالصنعةوربالدارربنقولمانحوعلىالشأن

موضوعسانقدأالقرآنيالمحتوىينقدلم)بوش(الكتابهذامؤلفأنالمهم

التوراةمنمنقولآنهيزعمأنهالأمرفيماكل،بهجاءماعلىموافقهووانما

نزلوالسلامالصلاةعليهمحمدآبأناعترفبآخرأوبشكلأنهمع،والأناجيل

السابقة.الأديانمنانحرفماليقؤمربهبأمر

فيموجودهومايخالفمماالكريمالقرآنفيوردمابأنبوشولعترف

الأولىالقرونفيشاعتوأسفارأناجيلفيأيضئاموجودوالأناجيلالتوراة

لاتكونلم:هوهناوالسؤال.خاطئةبأنهاالأناجيلهذهويصف،للمسيحية

الصحيحة؟هي

القرآنيالنصصخةعلىالتعليقمنأعفانابوشجورجالمؤلفأنوالواقع

ترجمته،لاستحالةأحديترجمهولمبل،أحدبهيصثمالمموثقاكاملاوكونه

علىمج!محمدساعدبحيراالراهبإنقالمنبعضردمنأعفاناأنهكما

نأأثبتآخرمسيحيبباحثوششث!هدهذاينكرنفسهفبوش،وضعه

العربية.الجزيرةلشبهمتوجهاالشامفيم!انهيغادرلمسرجيوسأوبحيرا

،واحدةدفعةوليسمفرماأيمنخمانزلالكريمالقرآنأنهذاكلمنوالأهم

الشامإلىارتحل(بالله)والعياذآية()تأليفأرادكقماعيئ!االرسولكانفهل

مارأالفيافيقاطعاإنيهليأتيسريبشكليستدعيهكانأنهأمهذاببحيراليستعين

!؟إفرسخبعدمنالغريبريحتتشضمالتيالقبائلهذهبكل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسلمينامبراطوريةومؤسرالإهمولميالدينهـؤسح!!يغمحمد57ث

بإذنالنصرالإسلاموحققالواسعا.لانتيثسابىهذاالكريمالقرآنانتشرأنوبعد

العائدفينصيبهطالبابحيراغيرأوبحيرايأتيأنالطبيعيمنيكنألم،الله

إسلاميةمصادرمنكهذاشيئانسمعلملكننا؟الكتابهذاحققهالذي

يهودية.أومسيحيةأو

نمالتوراةعلىكاملشبهحتىولاكاملاتفاقالآنهناكليس

الراهبفهموفقعلىمعانيهاالناسويلقنشفاهةتروىظلتفقد،والأناجيل

تتملمالناسيتداولهاالتيالعربيةللنسخوبالنسبة،طويلةمذةالقسأوالحبرأو

مفهومةغيرركيكةترجمةوهي،التامععشرالقرنمنالثانيالنصففيإلآ

أوضح.ترجمةإلىبحاجةنظنفيماوالأمر،لبعفالمسيحيينبالنسبةحتى

هي:كماالمسيحيالمقدسالكتابفهرسمقدمةنقلهناونفضل

بكامله،المقدسللكتابالعربيةالترجمةإنجازتما4ء8سنةأغسطس23"في

ناصيفوالشيخالبستانيوالمعلمسمثكاعاليالدكتورالجليلالعملهذافيواشترك

.الأزهريالأسيريوسفوالشيخديكفانكرنيليوسوالدكتوراليازجي

منالكاملةالأولىالطبعةبإنجازالاحتفالتم)8ء5سنةمارسسر5وفي

للكتابفهرسإعدادإلىماسةالحاجةبدتانتشارهإثروعلى،المقدسالكتاب

."والعلمانييناللاهوتيينمنوالباحثينللدارسينمعوانايكونالمقدس

اختلافافيهيجدواأنكثيرونحاولالذيالاقرآنيالنصمنهذاأين

لازالت.كثيرأاختلافأفيهلوجدوااللهغيرعندمنكانولو،هذافاستحال

،الآنحتىجاريأفيهاالتعديلولازالالآنحتىتترجموالأناجيلالتوراة

بالموضوعالمهتمالقارئأحيل،لهامقذرهومماأكثرالمقدمةهذهتطولأنومخافة

التاريخ(علمإلى)المدخلكتابفيللتاريخالدينيبالتفسيرالخاصالتسمإلى

.سنواتعدةمنذوالرياضالقاهرةمنكلفيدارالمريخمكتبةن!رتهالذقأ
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573الفالثالملحهتا

المصاحف:كتابإلىفنحيلهالمكتوبالقرآنيالضصتوثيقدراسةآرادولمن

منفيهمارغم،السجستانيالأشعثبنسليمانداودأبيبناللهعبدبكرلأبي

منهجتستخدمالتيالتراثكتبسماتمنسمةوهيمؤكدةغيرتفاصيل

فيماالقرآنقراءةطريقةاختلافالشيعةيعتبرلمو.أخبارهانقلفيالعنعنة

وإنما"أحرف"سبعةعلىالقرآنبنزوليعترفواولماختلافا،بالقراءاتيعرف

الخوئيالموسويالقاسمأبوهذابينوقد،واحدةجميعاالقراءاتهذهاعتبروا

العلميةالمطبعةطبعة،115عس،\ب،القرآنتفسيرفي)البيان:كتابهفي

نرانا،رفضهاأوالأحاديثاعتصادفيمنهجهعنالنظروبصرف(بالنجف

واحدحرفعلىالقرآنكأنزلالصادقجعفرمقالةعلىتأكيدهعلىنعترضلا

الاختلافولكن،الواحدعندمننزل،واحدالقرآن"إن،الواحد"عندمن

."الرواةقبلمنيجىء

ترقيقآالناسبينالنطقطريقةينكراختلافلاالرجلأننفهمهوالذي

نإيقولأنيريدوإنما،ذلكإلىوماوغتةووصلاوفصلاوإمالةومدأوتخفيفأ

إلخ....واحدومعناهواحدةوفقراته،واحدةكلماته؟واحدالتهر!آنيالنص
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للنصلكاملةالت!يمةا

(33ح!4بالانجليزيةنقولكماأو)قرأ(الفعلمنمشتقة)قرآن(كلمةب-خيف2رب7---

تعنيوالكلمةأصح!!س"4:النمؤالتفسيريالدليلأوالمفتاحأوالقراءةيعنيوهذا

يجبالذيالنصأوقرأ(بالفعلهذاعلاقةندريولاالخرافةأوالأسطورةأيضا

)المصحفكلهالنمىلاتغنونقرآنكلمةينطقونعندماوالمسلمون.ئقرأأن

الذيناليهودمسلهذافيوهممنهقسمأقيأوفيهسورةأئوإنمافحسب(بكامله

4*كة*قراهكلمةمنهجزءأقيأوكلهالمقدسكتابهمعلى-لغتهمفي-يطلقون

منهاشتقالذينفسهاللغويالأصلمنمشتقتانكلمتانوهما،7أ!مم3+مقراهأو

إالقرآنالكتابهذانعتبرأنولابد.نفسهالمفهومتحملانأنهمابمما،القرآن

شبهأهلبينمحمدنشرهاالتيوالأخلاقوالدينللشريعةمصدزا(الكريم

العقيدةعنالإسلاميةالشريعةتنفصلولا.ونبتامشرغابوصفهالعربيةالجزيرة

فيإختصاصيأيضاهوالشريعةفيفالإختصاصي(الإسلامية)الثيولوجيا

القرآنلأنذلكلهوجودلابينهمافالفاصل،بالعكسوالعكسالعقيدة

عقائدهمأيضايفممأنهكما،المسلمينعندالوحيدالشريعةكتابهو()الكريم

"4!سأ3(4!صء)ه!ألعقائدهمكلعليهاقامتالتي"*مأفالشريعة.الدينية

المدنتةالشريعةأنكماتماما()الكريمالقرآنفيموجودةوقوانينهمواجتهاداتهم

الخمسة.موسىأسفارفيموجودةاليهودعند

أقوالهتشملالتي()محمدعنئنجمالنبيعنالمرويةالأحاديثماومجموعة

الستة.اسمالمسلمونعليهاولطلق()الكريمللقرآنملحقبمثابةهيوأفعاله

تراثهمتضموالتياليهودعندالتي7أ3أ6"3المشناهتمامايشبهالوضعوهذا

.(الشفهتةمرولاتهم)أوالشفهـجا

.()المترجممنتوضيحوالاسود،قوسينبينمما(:؟ب)
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إلىتنقسمسورةوكل،61ء"أه"غسورةا14إلى()الكريمالقرآنوينقسم

)في7ح33ح3آياتمنعندناماالتقريبوجهعلىيشبهآياتإلىوالتقسيم،آيات

بالضبط.ليسلكن(المسيحيالمقدسكتابنا

السورترتيبلهضبالمنهجأوالتخطيطيشبهءشيئهناكليسأنهالواضحومن

،)محتواها(بموضوعهاولانزولهابوقتبيانهئاكوليس.الآياتأو!8ئ!لإقي!:

موضوعة-الحقيقةفي-والسورفالآيات،الترتيبأساسهومنهماأيفليس

حالةهناكفليست،تليهابالتيآيةترتبطفقلما.معنىأونظامدوناتفقكيفما

التي)السورالقرآنيالقصصحالةفيإلآآيةعشرةاثحتافيهاارتبطتواحدة

وكلا،وفرعونيوسفوقصةإبراهيمقصةمثلمثلا(الأنبياءقصصتناولت

المؤلف(يعتقد،)هكذاواليهوديةالمسيحيةالمقدسةالكتبعنمحرمتانالقصتين

بل-الصعبومن،سياقأقيعنمنعزلةفرادىتبدوفالآياتهذاعداوفيما

السورتتابعفهمالصعبمنكذلك.بينهاالصلةنكتشفأن-المستحيلمن

فهذاالأولىالتسعالسورعناوينللقارئنذكرأنويكفي()الكريمالقرآنفي

تعالجها:التيالموضوعاتوطبيعةالسئورترتيبعنحرةفكرةيعطيه

المائدة-5النساء-4عمرانآل-3البقرة-2الفاتحة-ا

)التوية(براءة-5الأنفال-8لأعرافا-7الأنعام-ء

اللهجعلمحمذاأنيلاحظ،وتكوينهالزائفالوحيهذالخطةوبالنسبة

-يقرأعندماللقارئيتبادرماهذا.()القرآني()ىالنصهذافيالمتكقمهو

-مباشرة-موخهالقرآنفيفالخطابأوردناهاالتيالقرآنيةالمقتعلفات-بتمعن

أخرىحالاتوفي،وللعالمبلدهلأهليبلغهبمااتاهمخبرأ()محمدعد!هشةاللنبي

غيرإلى-مباشرة-وتهديداتهووعودهووصاياهأوامره()الكريمالقرآنيوتجه

قدسنوردهاالتيوالأمثلة.قالسفبيقتضيهماوفقعلىالمؤمنينإلىأوالمؤمنين

.()القرآنكلهالكتابعلىدالةعئنةتكون

)أيمقدسةككتبوالإنجيلبالتوراةإيمانهمعيختلفوهو،الزائفالسانرالمؤلفدعاءةهذا(ةب)

)المترجم(.الظالمينلمنإنه.الملحقلهذاالثارحهالمقدمهفيعليهرددناوقد(منزله
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الفهبآياتالطايمينؤتيهنئكنةئونلثلاقإتفئميفوئولظاتذيتيخرئلثإنةنغقئمقذله!

نعئرناأتافئمختىؤأوذوائواكنةفاغنئقمنبرواقببلثقنرسئلنجتكنةؤنقذ-يخخذون

.(33.34:)الأنعام(بماثفرشيينثب!منتجاغكؤنقذاللهبكيقاتذفبلةؤلا

قذأفؤاخكئمأتبفيلأفلالقهذودطبمنتذغونانذينأغئذأنئهيتإثيفلمهـو.خ.2-قينز

تسثتغجفونقامجنلإيفانجهؤكدئتمزتيقننجينةغفئإتيفلبمائفهدينبنأناؤفاإذاضنففت

بهتصئتغجفونتامجنديأنتؤفلبماثفاصييينخيرؤفؤاثحقيفعنلقهإلأاثخكئمإلطبه

.ء5-له!(:)الأنعام(بمبالطايمننأغتئمؤاللةؤتجئنكئمتجثنىالأفرتففيى

العباراتعامبشكلتسبق()الكريمالقرآنفيكثيرآتردالتي""قلوكلمة

فإنها"س!لهه!5"!3"أجمطمعناهاكانوإنللناسرسالةتضمالتيالفقراتأو

المسائليلتحاشيأوغيبيةأوافتراضيةأمور()حولاعتراضاتلتحاشيتستخدم

ئبينكذبلثائغفؤفليئنففونفاذاؤي!ئأئونلث...!ل.لهاحللاوالتيفيهاالمشكوك

إعئلاخفلائيتاقنغنؤيحئآئونلثؤالآيخرةالذئيافيبمتتفكرونتغفكئمالآياتتكئمالقة

نإلأغننتكئمالقةلثناخؤنؤائفمئبحمنائفف!بذيغنئمؤالقةقإخؤائكئمئخابطوفئمؤإنخيرتهئم

الأخرىالإلهيةالأوامرتصاغماوعادة.(219.220:)البقرة(بمخيهيثمغزيرالفة

كا!الي:صياغةفي

ؤفنبننفبهيفتديفإتقاافتذىفقنزبكئممنائخقنجاغكئمقذالتاشأئفايافل!

.(108:)يوفررمهـوبميؤبميليغنيكمأناؤفاغقيفايفبلقإتفاف!نل

كائواؤقابائبيناترسئففمتفئمؤنجاخظففواتقاقئبكئمبمنائفرونأففكناؤنقذ!ثو

ولقد:الإنجليزي)النص.(13:)يونس،!سائفجرمينانقؤنمنخزيكذبثبئؤمجئوا

الخ....قاتلواآمنواالذينأيهايا"(...مكةأهلياقبلكممنالقرونأهلكنا

نأؤاغففوانجفظةفي!شئمؤئيجذواائكقاليمنيفونكماتذينقاتفواآقئوااتذينأئفايا!،

.(123:)الشوبة،!بمالفتقينفغالقة
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بائقؤليلةتجفرواولاالتبىصتوتفؤقأصئواتكئمترلهغوالاآفئوااتذيتأيقايا!!

.(2:)الحجراتلأبمت!ثئغرونلاؤأنتثمأغفائكثمتخبطأنيبغفبىتجغفيكثمكجفر

هذهنقرأ-الحاسعةالسورةخلا-القرآنسورمنسورةكلصدروفي

هذهالمسلمونويسمى"الرحيمالرحمنالله"بسمالوقورةالصيغةعش2لإ5

سمةلتكونورسائلهمكتبهمكلعامبشكلبهاوئصذرون،بالبسملةالعبارة

وششخدم،التقوىعدمدالأعلىحذفهاويعتبر،لدينهمممتزةلدينهممميزة

المسيحيونأما"العظيماللهباسمأو"الله!باسمعبارةنفسهللغرضاليهود

."القدسوالروحوالابنالآب"باسمعبارةفيستخدمونالشرقيون

التفاصيلفيالقديمالعهدمعيتفق)الكريم(القرآنأننجدعاموبشكل

بركوبهموأهلهنوحونجاة،لرقيآدموعصيان،الخفققصة:التاليةالتاريخية

وآباءيعقوبوقصة،وإسماعيلإسحاقوقصتي،إبراهيموبدعوة،!3كاالفلك

ومعجزاته،موسىوبنب!ة،)ص(انحتاراللهشعبهماليهودواعتبار،البشر

وسليمانداودخاصةاليهودالمزاميروأصحابوالأنبياءالمؤرخونقالهماوبصحة

.نبوءاتمنبهيرتبطوما7!5!كأ!4المسياهبعودةالإسلاميقولوأخيرأ

في()الأناجيلالجديدالعهدمعيتفق()الكريمالقرآننجدأخرىومرة

ينتظرهالذيالمنتظر7ح4!أك!3المسياحنفسههوالمسيحيسوعبأنالاعتراف

تمهذاوأن،بالمسيحالإعجازيالحملفيالجديدالعهدمعويتفق،اليهود

وفي،العذراءمريمطهارةوفي،اللهروحمنالنفخآخربتعبيركاأو3!س!،)6بالنفخ

زكرياابنالمعمدانليوحناالإعجازيالميلادوفي30!هلهأاللهبكلمةالمسيحتسمية

قياموفي،بهبشيراكانآخربتعبيرأو(مريم)بنلعيسىالطريقمهدالذي

ال!ياطينوإخراجالموتىالمريفوإحياءكإبراءالمعجزاتمنبكثيرالمسيح

فيالييودتضضيلوكانعالعالمير،ربهوالإسارمفيصمبحانهفالله،منسوخةالآيةح!ذه(.؟ثؤ

.()المرجم.المراحلمنمرحلة
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له(4أ3ه!*داهشا8،أل"!س،1بلده)أهلقومهمعارضةوفي،()صصلهملأوامراوإصدار

قيامهوفي،السماءإلىجسدهبرفعالقولوفي،الصلبإدانةوفي،واضطهاده

قيامطوفي،والإئساناللهبينوالشفيعالوسيطبدور-السماءفي-!9لإبلىص!في

.!4(4!ساأكمة4!ألالقيامةيومالناسبين45آح!للمابالحثم

القديمة-ببعفالهرطقاتتاعملرأنبعد()تخ!بملىمحمدأفإنحالأيةوعلى

انحتمصلبفأنكرعاد،التالية(الآيات)يقصدالفقراتمنسيظهركما

:.(3!7ةلاه3لمسيحاالمقصود)

مجيستىغيي!قثاخنثناإلاؤقؤيهثمبمغظيفائفتائاقريتمغتئؤقؤيهثمؤبكفرهثم!

ثنلثتفيفيهاختتفوااتذينؤإنتفئمشئتةؤتبهنمنفئوةؤفاقتئوةؤقااللهرسئوذفريتمائن

غزيزاالقةؤكانإنيهالفةزقغةبلبميقيئاقتفوةؤقاالطناتباغإلأمجفم!منيهنفمفاقة

.(158-156:)النساء(بمخبهيقا

نخنائخؤاليئونقالاللهإتىأنمنالييقنقالائكفرمجنفئممجيصتئأخس!قققا!م

فاكتثناالزسئوذؤاتبغناأنزئتبقاآفتارتنابمفسئيفونيآتاؤالثثقذبالقهآفتاالقهأنعنار

.(54-52:عمران)آل(ائقابمرينبمخيرؤاللةاللةؤقكرؤقكروابمالشاهدينفغ

ذإماشيئايختلفالمؤلفأوردهاكماللآيةالانجليزيالنص:)المترجم

ضدهمالمؤامراتاللهوختك،ضدهالمؤامراتاليهودوختك:هكذايجري

لهاالمسلمينفهموفقعلى"313*(*!ح+"المكروكلمة.(الماكرينخيرهووالله

)أيصتفبهفتمآخرشخصعلىشبههوإلقاءالسماءإلىالمسيحاللهرفعتعني

.(السلام)عليهالمسيحمنبدلآالشخمالآخر(هذا

اختلطقدكثيرةمواضعفيوالأناجيل()الكريمالقرآنبينالتوافقهذا

غريبتحريفإلىأذتشديدأتضاربأمتضاربةبأمورغريببشكل

أوردهاالتيالصادقةالحقائقا!!!نقوليجعلناوهذا.لهامحللاومبالغات

.()المترجم.وامرهاللهن!!سإلآلايكونهذاأنإلىالكريمالغرآنف(")
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أما،()المعتمدةالقانونيةالأناجيلمنمباشرةاستقاها،المسيحعنالقرآن

الرواياتمنمنها-جانبفي-استقاهافقدالصادقةغيروالحكاياتالقصص

منالآخربعضهاواستقى،اليهود()الحاخاماتالرابيينوكتاباتالتلمودية

ى"*3،4ح44.وسيثآدمراه.صيأمنأولأبوكريفا(اإبهاالمعترفغيرلأناجيلا

تاريخفيجيدأالمعروفة(المفبركةأو)الكاذبةالموضوعة!كاسفارامنوغيرهاونوح

.كبيرآانتشازا،الأولىالقرونفيالهراطقةبينانتشرتوالتيالكنيسة

مشهوريننضينيبئناننموذجينأونموذجانذكرأنهذاسياقناعنيبعدلاوقد

.()الكريمالقرآنفيورودهماتكررقدوملحقاتها()ال!وراةالقديمالعهدمن

أرسبثاإئاتخ!لاقائواخيفةيئفثموأؤتجسننكبرفثمإتيهتعبللاأيديفثمرأئقتقا!

بميففولبإمئخاقؤراءومجنيإشخاققب!ثئرناقاقفنجك!تقائغةؤاثرأئةبمئوطقؤبمإنى

منأتغجيينقائوابمغجيبئت!ثتيئخقذاإنلثيخابغييؤقذاغخوروأناآآبذؤيقتىياقات!ت

إئراهينمغنذقبفقفابمد!حمخميدإتةائيتأفلغتيكئمؤتجركائةاللهرخفتاللهأفر

إثراهيئميابمفنيبئأؤاةتخبيئمإئراهيتمإنبمئوطقؤيميخيئجابئنااثئ!شثرىؤنجاختةالروغ

رسئفنانجاختؤتفاقرذودبمغيرغذالثآتيهثموإتفثمرتلثأفرتجاخقذإتةقذاغنأغرفى

ؤمنإنيهئفرغونقؤفةؤتجاخةبمغمبيبئيؤمقذاؤقالذزغايهثمؤضتاقيهثمسبيخئوطا

فيئخرودطؤلاالقةفاتفوانكئمأطهرفنتجناتيقؤلاءقؤبمياقالالستيئاتيغقفونكائواقثل

قانتئنئمؤإتلثختيمجنتجناتلثفيننافاغبف!تتقذقائوابمذي!ثؤرخلمنكثمأتيس!ضنيفي

.(80-70:)هود(بمشتلإيدركنإتىآويأؤفؤةيكتمبيأنتؤقالسئريذ

قبثترناةبمالعتابجينمنبيقبئرلابمسنيفلإينرتيإتىذاه!ثإتيؤقاذله!

قاذالهانطرأذتجخلثأتيائقنايمفيأركطإتيئنيئياقالالصتغيئقغةتجقغقتقايمبغلامءخييم!

بفجيينؤتئةأشقفافتقابمالعتايرينمنالفةلثناخإنشتجذنجيئؤقرقاافغلأتج!تياقاذترى

فذاإنبمائفخسبنيننخزيكدبلثإتاالرءياعتذقتقذبمإثراهيئمياأنؤناذيناة-"

.(ا!اك-55:)الصافات(يمائفي!تائبنءنهؤ

بمالذعاءسميغاتلثطيبةذقييةتذنكمنييقثرباقاذرتةزكرياذغافنابلثمالو

القهبكبفة،منقافكتلةل!حىيبشركالقةأنائمحرا!بفيئعتتيقائئمؤخؤائقلائكةفاذتة

ائبهبرنجفغنيئؤقذغلائمييئيكونأتىرباقالبمالمثالجينقنؤنبياؤخعئوراؤستيذا
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المسلصينامبراطوريةىس!ؤموالإسلاميالدينمؤص!محمدلأ55

ئكتنمألأآيتلثقاذآيةتياخغلرب!قاذبميثتاخقايفغلالقةكذيلثقاذغاقرؤافرأتي

ائقلائكةقاتتؤإذبمؤالإئكاليبائغثبىؤستتغكثيرازتلثؤاذكررفزاإلأأيابمثلاثةالناقى

برتلثاقئتيفريئميابمائغانميننج!ناءغتئؤامثطقاكؤطقركامطقاكاللةإنفريئميا

ذإنذيهثمكنتؤقاإتيلثئوجيهائغي!بأئباء!نذبلثبمالزابمبينقغؤاركبىؤالئخدي

ياائفلائكةقانتإذبميختمبفونإذنذيهئمكنتؤفاة!ينميكفلأهئممهغأقهيئقولط

ؤمنوالآيخرةالذثيايخيؤجيقاقريتماثنمجيتىاثقصييغاشفةبكيقهبمنةيي!ثتركالقةإنفريئم

بىيكونأتىرلاقانتيمالمئابجينؤبنؤكفلأائففديخيالنايعىؤئكئئمبمائفقريين

قيكونكننةيفوذقإئفاأفراقفنىإذايثناةفايخلقاللةكذبلثقاذتجشنريفئنيونئمؤنذ

قذأتيإشرائيلبنيإنئؤرسئولأ!لؤالإنجيلؤالتؤراةؤائجكفةائكتابئؤئغبفةبم

اللهيإذنطيرأقيكونفيهفآنفغالطيره!هكالطينتجنتكمأخلقأئيزيكئمتجنيآيةجئئكم

فيتذنجرونؤقاتاكفونيقاؤأئتئكماللهبإذناثقؤتىؤأخبيؤالأثرعىالأكفةؤأئركث

.(40-38:عمران)آل!"فؤمنينكنتمإنتكئملآيةذيلثفيإنتكئمئئو

والجديدوملحقاتها()التوراةالقديمالعهدينمعالكريمالقرآناتفاقمع

فيوردبماالتزامهعنيضل()الكريمالقرآنأي-فإنهوملحقاتها()الأناجيل

منبهوردماإغفالهبسببوالجديد(القديم)بعهديهالمسيحيالمقدسالكتاب

للقرآنمنهننظرمنظورأفضلأنالحقيقة.تميزوأسلوبخياليةودلالاتمشاعر

لمالذيالمرءيتبينوقلما.والمسيحياليهوديللوحتينزائفتقليدأنههو

التشابهمدى(بعهديهالمقدسالمسيحيوالكتاب،)القرآنكليهمامحتوىيدرس

قدالقرآنفإن،حالأيةوغلى.فيهما)"(وردلماالقرآنانتحالمدىبمعنىبيخهما

وهذا،والجديدالقديمالعهدينمنموادمن-كبيرحدإلى-محتواهصياغةتمت

لكنهاذلكعلىأمثلةيليفيماونورد،ينكرهأنلأحديمكنولافيهلاجدالأمر

بينهماالتشابهتؤكدالتيالأمثلةمنأخرىمئاتفهناك،الوحيدةالأمثلةليست

التالي:الجدولطالع.أيضاالتماثلبل

ه!حن!امن!كثيرينفيسر،والزيخ!الإنتحالمنالقرآنوتعالىسبحانهاللهحافظلتمد(:ة:)

)المترجم(.الخاتمالد!نلإقإلاذلكوما.صدورهمفي
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2.غ"؟ثة

الكريمالقرآن

لاثنمالقهسنييليفيأفؤانفئمئففونائذيند!!

أخرفئمئفثمأذىؤلاقناأنففوافائتبغولط

فئمؤلاغنيهثمخؤلهثؤلارتهثممجنذ

!وبميخزئون

.(22ء:لبقرةا)

ائيناتقريتمائنىت!يجم.ؤآتينا..لأ

بم(...ائفذسيروحؤأيذناة

.(87:)البقرة

يالنفسبىالئف!ع!أنفيفاغنيهئمؤكتئنا!!

ؤالأذنيالأنفؤالأنفيائغينؤائغين

قعتامنؤائخروخنت!لابنت&اؤبالأذن

...+)

.(45:ئدةلماا)

غفىؤنجغفناإنيلثيسئتمغقنل!ؤمنفم

ؤقراآذانجهئمؤفييفقهوةأنأبمنةففوببئ

581

المسيحيالمقدسالكقاب

)أيصدقتكمتصنعواأنمناحترزوالا

لكيالناسفذام(صدقتكمتقدموا

عندأجرلكمفليسوإلآينظروكم

.،السماواتفي!اكأبيكم

.(6/1:)متى

لكمتبرهنقدرجلالناصري"يسوع

وآياتوعجائببقؤاتاللهقبلمن

أنتمكماوسطكمفيبيدهاللهصنغها

"تعلمون

.(2/22:الرسل)أعمال

بنفسنف!مئائعطيأذيةحصلت"وإن

ورجلابيدويذابسنوسنابعينوعينا

ورضابجرحوجرخابكيوكتابرجل

"برض

.(21/23.24.25:الخروتخ!سفر)

حتىلانهأذهانهمأغلظتبل.."

قراءةعندنفسهالمرقعذلكاليوم
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يم(...بفايؤمئوا!آيةكليرواؤإن

.(25:)الأنعام

نإفلزتل!فنآيةغقيهئزلتؤلاؤقائوامالو

لاأكثرفئمؤنبهنآيةينزلأنغفئقادرالقة

!طبميغففون

.(37:)الأنعام

ؤتئمؤتذبييكونأئىرباقانتمالو

فايخفقاللةكذبلثقاذنج!ثنريفس!مئني

كننةيفولفإتفاأفراقفنىإذايثناخ

بم(قيكون

.(47:عمران)آل

!هوؤالأزضىالحتقؤاتخققاتذيؤهئؤ!ل

.(73:)الأنعام

أفلاقبل!قنغفرافيكئمنبتتققذ...ممو

.(16:)يونسمملم!يمتغقئون

نأيفيدماالمؤلفأورد:)المترجم

أربعينفيهملبثأنهإلىتشيرالآية

المسلمينامبراطوريةومؤس!الإسلاميالدينهمؤص!

الذي،منكشفغيرباقالعتيقالعهد

اليومحتىلكن،المسيحفيئئطل

القافبضم)ئقرأموسىئفرأحين

علىموضهعألبرقعالراء(وفتح

قلبهم"

.بعدها(وما3/14:الثانيةبول!)رسالة

ونؤمنلنرىتضنعآيةفايةله"فقالوا

بك"

.(30/ء:)يوحنا

السماواتاللهخلقالبدء"في

،نورليكناللهوقال...والأرض

"..نورفكان

.(1/1:نيوكت)

وكانموسىولدالوقتذلك"في

مذةللهكملتولما...جدأجميلأ

يفتقدأنبالهعلىخطرسنةأربعين

اسرائيل"بنيإخوته
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المعنى.بهذاآيةهناكوليمست،عاما

المؤلف:أوردهكماالنص

)4ثه7حهث)3ح!4لأ3"!)(*"!ه"!لألاه

"0(4ح*!ح2ء+ه!لأح*35...)

ينؤغقفتنياثففلثمنآتيتنيقذربكا!!

بم(...الأخالإيثيليتالي

.(151:سفيو)

يائخقؤالأزف!الصتفؤاتخفقانذيؤفهس!ها

ؤنةائخققولةقيكونكنيفوذؤيؤتم

ائغي!بغايئمالمئوليفيئنفغيؤنمائففلث

بم(ائخبيرائخيهئمؤفؤؤالشثهاذة

.(73:)الألعام

ؤالتفواثالأرفبىغيرالأرضىئبذليؤنم،ثو1

ؤترىبماثققالياثؤاحل!لقهؤبرزوا

بمالأصئفال!فييؤفئذءفقرنجينائفخرمين

النارؤخوففئمىنث!غتؤقطرانصمنسنرابيئفم

نإكصنب!تفانفسصكلالقةبيخزقي!3

583

.(بعدهاوما7/20:عمالأإ

المعاصيتمامعندمملكتهمآخر"وفي

وفاهما!جهاجافيملكيقوم

"..الجتل

(8/23:)دانيال

افتح،فميكلامإلىآذانكم"أميلوا

"القدممنذالغازاأذيع.فميبمثل

.(2-ا/78:)مزامير

البحرعلىواقفأرأيتهالذي"والملاك

السماءإلىيدهرفعالأرضوعلى

لاأ..الآبدينأبدإلىبالحيوأقسم

صوتأيامفيبل،بعدزمانيكون

يتميبؤقأنأزمعحتىالسابعالملاك

"..اللهسرأيضا

.(7-6/)ه:يوحنارفلا)

الجديدةالسماواتأنكما"لأنه

تثبتصانعأناالتيالجديدةوالأرض

نسلكميثبتهكذاالربيقولأمامي

هلالإلىهلالمنويكون،وأحكم

جسدذيكلأنسبتإلىسبتومن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


584

مثوبمائج!تا!بسريعالقة

محمدطث

.(15-48:هيمبرا!)

رتفميذغوناثذينفغننمستلثؤاعئببر،ؤ

تفذؤلاؤخقةئريذونؤائغثيىبائغذاة

ؤلاالذئيااثخياةفيينةتريذغئفئمغيناك

قؤاةؤاتبغذكرناغنقثبةأغقفنافنئطغ

!وبمفرطاأمرةؤكان

.(28:الكهف)

تركقابطفمهمالتاساللةيؤايخذؤنؤ!1

(+...ذاتةمنغليغا

.اكا!:)النحل

ويمئقائبيذكئمؤفيقاخققناكئممئفامبهو

بم(أخرئتارةخكئمئش

.(55:)طه

أسنأئئمؤإلطلأنفسبكئمأخ!ننتئمأخصننتئمإن!ب

!ؤنم...فقها

.(7:)الإسراء

لأ...أحدنهيئباتتياذقغ...!؟

.(34:فصلت)

المسلمينامبراطوريةومؤسسالإسلاميالدينمؤصس!

"...أماميليسجديأتي

.(23-22:ءأشعيا)

ازدهارأرىعندماقلبي"ينكسر

الأشرار"أحوال

المؤلف:أوردهالذيالمعنىهوهذا

5!لل!8)ح*7لاءأ5!((4حهم5)أ54

!اص!"،3*"(4!س"3ه3"حق4لأمه،4!

"أحمم!ح4."4لا3لا*4ح!"33!أح7ح4.

فمن،الآثمآخذتياربأنتإن

سيبقى
،م،4لاه،صأ34.034لاها45،لأ"2ظأ،\-

أ4لاأ،أ!س0.5سأ034"4340!ا51لا!84.

أخذتالتيالأرضإلىتعودحتى.."

تعود"ترابوالىترابلأنك،منها

.(3/10:ينلتكوا)

القلبوقاس،روحهيفيد"الشاكر

بدنه"يؤذي

+4!س+ح.احألاآا4هح!ك!004(40أكه

ه"11في5لا)6لا!4!س(431أ3حلا3!سا(35لا-

6ا4(س!11أ؟"هلا!س34.

بالشر"الشرتردونلا"

ا؟5(4"ح"اح3أ"ء!ص7أاهم3!ص7أ!ا،لاكا

ح"ه(1.3ا"أررأنج5.كاا!سنج؟أ"!
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مجباذالفهذونبمنتذغوناتذينإن،في

كنتئمإننكئمقفي!ئتجيئواقادغوفئمأفثائكئم

(+صالإقين

.(410:فلأعراا)

كآتفثمسيراغاالأخذاثينيخرخونيؤنم!م

.(43:)المعارج(بمئويخفئونئعئبإتن

القةئخبفؤننيائغذالبؤيحتغجفونلثلهيم

سننهبمقاكأئفرتجلثمجنذيؤقاؤإنؤعذة

.(47:)الحج(بمتغذون

غذاذبلثقامجلإثيي!ثتيئءتفوننؤلاو!،

مهـوبم...القةيشناخأنإلأبم

.(23:)الكهف

فلفرستاقاأيانالسثاغةغنيصثأئونلث!

إلآبؤقتقائجقيفالارييمجنذمجلففاإتفا

ص+...مو

.()87:لأعرافا)

585

سماعودوسأ،بكمأرباءأسماعوادا"

لمعالبصوتدعوافلما،إلهي

إجابة"أيةيتلقوا

ح!))لبماح*ء44ح*!*حمءلألاه3

5043،!"4)))أ""ه)ا!ح14!س*!+!سمه

،4!سشآ034.!*14"أ11ح!)ا"ه،4ح*!"ح

همأ!ثحسأ52!ل.4*ول(4لأحم!قح*)لاه4.

!"4أ4ح*"ح(5كمة،3(4!4!حولكمة"

أح*44ح753س!حأ3ء***أل،هح"كه!لة30

صوته،القبورفيمنكل"وسيسمع

أمامهوالشعوبلأمماكلوتمثل،فيقومون

يوممثلعينيكفيسنةألفلأن..

.(00/4:ميرالمزا)"..مسأ

إنسانيعلملا.الكلامكثر"والجاهل

تغبكا...يصيروماذايكونما

كيفلايعلملأنهيعيبهمالجهلاء

المدينة"إلىيذهب

.()5-14:)الجامعة

وهذهاليومهذايعرفإنسانمنليس

فيالملائكةيعلمهاولا،.الساعة

فالعالم3*هالابنيعلمهاولا،السماء

.وحده3!()!!س3الآبهوبها

!"ا(آء،43(4!أل!*4(43!4لهاه3

!"ه"5،""8،"3"،"5،"0،،4!س*"!حا؟

"4أح3311ح"أ4ثهح،"س!7"أح14!س143!س

حه"،6لا،14!س3!،4ح100
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وأن،الكريمالقرآنانتحالوضوحمدىآنفاسقناهاالتيالأمثلةمنسيظهر

وإنما،ورواياتهماوالأناجيلالتوراةحقائقعلىقصرآليسمنحولاالقرآنكؤن

والشخوعرالتفكيرمنهجفي:دقيقةتفاصيلمنبهماوردمماكثيرإلىيمتد

هذاعلىتدلعديدةأمثلةنقابلإننابل.التعبيرأشكالفيوحتىبل()الأعلام

تدلمحضةتزييفاتفيووقوعه(الناقل)أوالناسخهذاتدينالغريبالانتحال

ويجعل،لموسىمعاصرآ)الخضر(ام!أ!لةآالليا)1(النبييجعلفهو،الجهلعلى

ويجعل،(2)إسحاقمنتدلاإسماعيلابنهذبحوشكعلىالخليلإبراهيم

بل،جدعونمنبدلاالنهرحافةإلىآلافالعشرةقادالذيهوادا*3(3)شاول

!-(4)موسىأختمريمنفسهاهييسوعأممريمجعلبأنشنيعخطأفيويقع

عليه،السابقةالمقدسةللكتبالزائفالوحيلهذاالواضحالاحتذاءإن

المحتممنتمافا-طبييوهذا-كان()مفبركهلمؤتفهالمفترضأوالحقيقيوالعجز

كتبمنغالبية.(الكريمالقرآن)تقضدتأليفهتاريخعنوأسئلةقضايايثيرأن

ذإالشرقيونالمسيحيونبهأخذبمايأخذون(الأوربيينمن)يقصدالإسلامعن

كانالقرآنتأليفهعندمحمدألحةتجلأابأنالقائلالافتراضعلىعامبشكليتفقون

القرآنيالنصخلالمن-المؤكدومن.معهاشتركواأكثرأوواحدلمساعدةيلجأ

.الدعوةمستهلفيواجههقدالإنهامهذاأن-نفسه

طئقاتجاخوافقذآخرونقؤثمغقيهؤأغانةافتراةإفذإلأقذاإنكفروااتذيناتؤقا!!

*،لم/،:إمبم3.(4:)الفرقان(بمؤرورا

ب!تانؤقذاأغجميئإنيهئئجذونالديت!تاننجشنرئغقفةإتقايفوئونأتفئمنغفئمؤنقذ)،

.(103:)النمل!صفبينغربيئ

المصذقينفغير،مفنغايكنلمالنبيهذاأبداهالذيالمتشذدالإنكارهذالكن

ولىالذعىالدينيدخلفلم،مكةأهلجانبإلىاستمرواالمسيحيةالمملكةفي

)المقممود.العشرةعأوألثخماالثمانيةيتجاوزلاعددلآإإليهالدعوةفي/ي!ترك
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الرئيسيالعونتلقىمحمدأأنهوشيوعاالأكئروالاعتقاد.(المكيةالمرحلةفي

اسمهالتسطوريالمذهبعلىمسيحيراهبمن(تأليفهأوالقرآنوضع)على

!هخلمحمدأي-بهتعرفالذيبحيرانفسههوأنهيفترض3حولأ!53سرجيوس

المسألةهذهوعن3لأ3!أالشامفي!033!ئصئرىفي،حياتهمنباكرةفترةفي-

لشخصاسمينوسرجيوسبحيراكان"إن:لهيقول33حاسيلالكاتبيحدثنا

إلىليتوجهديرهتركأنهالمسلمينالكتابلدىاشارةأدنىأجدلافإنني،واحد

باكرةفترةفيكانئصرىفيمحمدعلىتعرفهأنكما،العربيةالجزيرةشبه

محمدأأنرغم،القرآنيالنصر)إعداد(فيساعدهبأنهالقوليدحضمماجدآ

المسيحيالمقدسوالكتابالمسيحيةعنالمعارفبعضعلمقديكونربما

.الأمر"هذافىاسسخدمها

ح*لا!س!4.3بريدوالكاتبمعيتفقنفسهالكاتبهذافإنحالأيةوعلى

أعانهورمما،ومؤئفهللقرآنالأصليانحططهويعتبرمحمدأ!صدأنفيوغيره

جعلناالذيمحمد-أيالشديد-حذرهرغم،آخرون-مانحوعلى-ذلكفي

مدىأىولاإلىساعدوهالذينهؤلاءمعرفةعلىقادرلنغيراليومهذاحتى

محمدأساعدواآخرينبأنالقائلةالدعوىهذهأبداتتأكدفلم.المساعدةهذهكانت

تعدولاكلهافالمسألة،هذاعلىمقنعةأدلةهناكوليست،القرآنتأليفعلى

النص)مسألةالمسألةهذهتفسيرصعوبةلمواجهةصجختافتراضتةقصصآ

رغمجميعاتنقشعلمالموضوعهذاحولفالصعوبات،(ظهورهوكيفيةالقرآني

هذاهوفمن.آنفالأأوردناهمالذينالمسيحيينالكتاب)بينالسائدالعامالاعتاقاد

كهذا:يعنيهنا)التساؤلكهذا؟وضعنصعلىالحالكةالفترةهذهفيالقادر

يفم-،المقدسةكتبناعناستقلاليفبادعائهالمذعىالوحيهذا.(الراقيالنص

السابع-للقرنتعودأدبيةبقاياأقيمنكثيرآأرقى()آياتفقرات-هذارغم

منشكبلاكثيراأدنىالأدبيةالآثارفهذه،مسيحية؟أيهوديةكانتسواء

مجذفا--القرآنيفترضالذي3كحا.ات!دص!+دا)57المقدسالكتابذلكمحتويات
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المسلمينامبراطوريةسسومزالإصالأميالدين!س!ؤمه!نخضهمحمدكالأ5

إلىلهالاحلمسألةالقرآنحقيقةمسألةفستظلهذاوعلى.ودكملهي!ثمبئمهأنه

نعرفولا()الكريمالقرآن""وضعتاريخعلىحاسمةأدلةلدينافليس،الأبد

المقدسة.المسيحيةبالكتبعارفامحمدكانمدىأيإلى

فيعاجهتعرلهوا!ارزينوبالنسبة()الكريمالاقرآنترجمةالسهلمنوليس!

لهحذلابامتيازيتسم-القرآنأي-بأنهعالمياعتراففهناك،الأصليةلغته

نموذج-()الكريمالقرآنأي-انه.أخرىلغةلأيةترجمتهيمكنلاأنهلدرجة

فيهتكثر،أنيقنقىبأسلوبمعظمهفيمكتوبانه.العربياللسانيحتذيه

به-يؤديمماالإيجازإلىويجنح،الشرقيالنسقعلىالجريئةالشخصيات

بسجعتنتهيماعادةآياتهأنلآإ،بالنثرمكتوبأنهورغم.الغموضإلىغالبا-

مبررلاتكراروإلىالمعانيتداخلإلىيؤديمماالقوافيتتباعدوقد،(قافية)كأنه

بتقديرتحظى-الترجمةعلىاستعصائهبرغمالترآنيالنصوخصائص.له

وكيفيةفتراتهوتكوينإيقاعهآذانهمألفتالذينالعربلدىالوصفيضوق

آياته.انتهاء

الثاقب"الكتابتسمالتيالأداءطريقةإلىالصوتمجردمنانتقلناماوإذا

تلكهيآياتهأجححلأنالثابتمنوجدناح!ا"""!س234أياتأوله6033!اذهنهالحادأو

السابقةالمقدسةالكتبمنالمستقاةغير:يقصد)ربما.بالأصالةتتسملاالتي

طالما،مستعارربنويتألق-حقا-"القرآنأنجونزوليمالسيريلاحظ..(عليه

عظيمبجماليتسيملكنهالمقدسةكتبنامنمأخوذجمالمنفيهمامعظمأن

اللهلجلالتعرضهفعندمستعار"جمالبأنهيقتنعوالنالمسلمينأنلدرجة

هائلاسمؤايسموماغالتا-القرآنأي-نجده،وعظمفالخفقوتنوعوصفاته

يجدالنوعكحذامنالأمثلةمعظمففيهذاومع.الوصفتفوقمؤترةلدرجة

غيرالنزيهالفحصنتيجةإنبل.عنهالمأخوذةالأص!منأدنىدائماأنهاالكاتب

ه!فيحى(الكرلمجمالقرآن)بقصدالمذعىالمسلمينلكتابالمتحيز

جررالمنفيه!ايتعلهتفيماسواءالمسيحيونالكتابإليهاتوصتلكما،الإنجليزية
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منتأليفهيعتريمارغمعادلةمخونققما،فيهالمبثوثةبالمعانييتعلقشيماأو

(القرآن)يقصدفإنهحالأيةوعلى.شائننقصرمنفيهبماالافتناعورغمعيوب

وفياللغاتبمختلفالموجودالبشري()الأدبيالانتاجمنكثيرمستوىمنأدنى

ومعنى.نجلاغةالبشركلاممنليسبانهدعواهعنالنظربصرف،الأرضأنحاء

بشكلأنهإلآ،فيهالمرءيصادفهاوقوةحقيقيجمالذواتآياتوجودفمع

هوبماوثيقاارتباطاأيضاارتبطوقد.سامهوماففيهغريبااختلاطامختلطعام

فقرةأوصفحةوكلبلفيهسورةكلأنحتى،مرعب،مضحك،سخيف

فمشاعر.التناقفيكونماكأشدمتناقضةعواطفبالتأكيدتضمماكثيرا،فيه

آخربتعبيرأو،سريعأتواليآتتوالىوالاشمئزازوالإعجابوالازدراءلاحتراما

ثابتأانطباعاتتركلابحيث،متوالبشكلالمرءنفسفيبعضابعضهايعقب

."(العقل)أوالنفسفيواحدأ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المتديىوفعمنشارحةتعليقاق

،السلامعلب4هوالخضراللياالنبيإنيقولالمؤلفجعلالذيمن(1)

أحدولا،عندهمنعلمااللهآتاهصالحعبدمجردالإسلاميالتراثفيفالخضر

اللياأما،كانولامتىموتهمكانيعرفولاأحد،كانمتىولاميلادهمكانيعرف

كذلكالليااسموورد،بعينهومكانبعينهافترةإلىمنسوباالملوكسفرفيوردفقد

الأناجيل.في

مسيحيينباحثينفإنالسلامعليهالخضربالفعلهواللياأنفرضوعلى

:هذافيراجع.التجقيجبلعلىمعهظهروأنهلموسىمعاصراكانإنهيقولون

فيثابتهذاأنالدائرةذكرتوقد574ع،الليامادةأجالكتابيةالمعارفدائرة

قما.إنجيل

هوهل،بهالتضحيةالخليلابراهيماعتزممنحولالرواياتاختلاف(2)

هوالمسيحيالمقدسالكتابأنبالضرورةيعنيلا،إسحقأمإسماعيل

تناقلهتراثإلىتشير،موجودةلازالتوالتيالمتوارثةالأدتةفثل،الصحيح

موقرآلايزالزمزمبئرهوفها؟المقصودهوالسلامعليهاسماعيلأنعلىالعرب

تذكيرأالجمراترميمكانهووها،للرضيعالإعجازيالإنقاذلذكرىتخليدأ

وابنهإبراهيمفيهرفعالذيالمكانهووها،للرفلاوتصديقهلربهابراهيمبطاعة

إبراهيمبأنالساطعالجغرافيالشاهدهووها،البيتمنالقواعداسماعيل

المعالم،المحددالمتناقلالتراثهذاكلأبعد.زرعذيغيربوادذريتهمنأسكن

روايةترجيح.الذبيحهواسحاقبأنالقولمنهذاكلفأئن،اسماعيلننكر

القويم.العلميالمنهجعنخروجهناالقديمالعئهد
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راجع:.الرواياتفيالتخاقفالواضحانظر،وشاولجدعونعن(3)

.المقدسالكتابوقاموسالكتابيةالمعارفدائرة

هيعمرانابنةمريمأنمثلامكثير)ابقالكريمالقرآنتفاسيرفييردلم(4)

عليهامرفيآم!ص5،ر!عمرانامرأة:يؤفلكثيرابنإنبل.موسىاأمريم

عمرانآل)سورةالمذكورالتفسيرراجع..إلخ..فاقوذبنتحتةوهيالسلام

.(؟ءو35آية
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المسلصينريةا!!اطومؤس!والإسلاميا!دينمؤس!:حصمحمد،ر2

هـلك!"!ل*آ*"7!ئطه

ايأ

"ن"*ه*4*.

،!ح"53"ظه*!*4!س3ة7ج4230*(ط!ص**!*كا*!!15
،!مء!3"3ه،ع3317ة!*ة5فةيمع!لميىعمم3"!،ز!"جم!ع!53لململمى

ع!".!فيلمحه4!لهك!لملم80ي3ع!اكلم؟!كة46أح4،آ!أ+حعط"ول5)-ثهم+

+34+*ةف4ح،آه!هم!*؟هك!،ولة،ي!صةلهأ"،ع3!س60طه3ءم!+الا،دل!
هم(4!مظ510!،!،آ،كا4!)3"!*أل"ثع3(ذ7!الاحج4!ث"أ!0353ترع-س!

(ة5،"آهة(،لاثه3آ*3م4!مه!!س9!ئ3،*ذ"4!صة3،ع!ءلما!!ه،!س!ط،،

،45113)آهأع،!3أ"له!"*س!3*ء!،"3ه+*(52ذ(،لا"،445ةيئ.*!ص

3آء3ءحهـ403.47ن!لهلا،.ءكا"3330مه-".ح!س"3ح،3"!ث!ص3+!ه!!ص

53)!ة؟"!*4)*خ53!ل!3*ىء!86.+"ة3لأءهط*8"3!كا!س-هم!3

هك!ة!34!س4+1.453خ04ح"آأ!12،!،،*ح،،ولءذ.ءة!*4أ+83!،لهأة3،

6+4"ج844،"اه+!ولأ!!حل،ة!ة11ةكه!+334"غحم3ءآا!س!ذ3اثةلح53ء!*4

م3ء"4!س!هل،")،5،*اع،أ33(!سامل"0(4!سس!،"هص!"آه!ط3.+ةكاهة!3
9!ة3ح"أل!3حآه!*!س(4!س5،!،7طهه"52!؟ثهأ!ث+8،!!آاآ!ص44لا3-

5،،،ا!!+ول3،+*4!س5*عكأ"!ث!س*4!!،3ءنأ4!س3!ص،ة3ةء،31ايمء!س-

(3""ح3\2!ك4ة!س4!ل4!هل3!3!ص!!*(4ص!"ء"،له!ةع،هم!7ذله!آه)2715،كه
(4!(؟3كلأة4لهأ4ثهلأس!!4ءجلهأ07ة6أ449،+1اكذ3!،30!4رصألهأ53

"*،!ء،ءس!4(674ةطيءكه!"230م!ص5أكطآأه3!7حلأ)،ء476ة،!اكك"ص!

"!3!61!م.!اكأة3أ!1!ث،ال!670،8ا"ة!س4ة3س!4*لاهآ4،ا!(1،!،كل!

(4!س5،5!!!!4هناس"3،اك33،ص!صأ*س!4ألح13ح8*"3أ3ح!ملذ،!،4!ص

!،ثهكاه*ولةله!4!3+*!!س*!*،"ع3+3ج!ا،ةس!12"ايه!ل!صآل!م!ث!

و!ص173أ!ك!سه*!ذ.ة3ح4قة،3645،!سلاكا!أظ3آه880خةغ3.

2316!مأهحأ!صج،ذ5،آآه،!ءه!!،(3!4،ةةه*3،ح!ولهلإيذههمه

1)!ح3كى!3ذ،!33!*4همأح+ةه*3ءآلهأ4!س"3ء"4!سلأ،4*فىايءآ*ج

4،،ةط!!آء3امل"،!س*ح،!!مه(ءمأ4!سظء3ء*،(48لوء3،ح*غج+أ،

!ك4حهكه،1"ءملاذلمال54+3،)،!س53\حله4!7ح4!س*ء)+ة،!+(!س3؟ع!ام

ءكا!هطغ5)!!+ةأ!ة)!!لأ4ذح533أثع(3!4ةأص"5،!3،!ل!ث!ن!ول3/،ىل!ى،.
+4!صآ،س!3ءعأعءةآذ*ثه54ة7ة4حل،*أكههأ!ع،"عآ*!لل*4!آب(3

5م")3!!سح،!"35(ة5*قا،674ةح4!3!مهلم!5*هثهمة*!لهأع34،4،حم،!3،هع

أ!4"عأ!ح33ز!،!4حخةس!4(+!!آ،!ءلأولذ3،!ث+،،!س4،73،+،"،!!ك،

!س!،ا!س4ول،!ء4!،!367!ص3ة،أ!*.!صلو1،3،3)"ياه!ا(له!ه!أ،ك!،أح!*ح

(5وله3س!ء331!س3.

+1،ع3حي!،"ح!33"60!س!*!أةلهأ*س!له!س!!أس!3!افىآء3"ملكا(.)!أ*!م
اعأةح4!ص3ذ!5"*!س4044ذ*يةآ4!س*(!أ!،33!!س،*5).(أ"!س
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ر!أل!!!ثلهرى"80*ء

س!لاء*3343.بم!ةةه*5.لوآ!صةم4ع344!ص(ة18!!ملها!"4،ي4("ء3

!ك3!س*94!ص،أ7!ك3ح4،*ه*(4!س،8!أل4آ!ص")جم!3لأم!هم!ث!،رولات!-،*ة!؟*هي

!ي،!م63!!"أ!س244لأج6؟"ع*!+"+!!!ص4.أل!4!مأل1!ح7!9*ذ

في.س،8!ع"".ح*آأ7!أ؟356!*!!ءله!؟4*عكث!ة"ط5لا!034ح33

ثه!مي+"!ةأة!.5،"ح13حكهكأعكه!لم!3ع،4ء*!*أل**هح!س*"ه*

ذلإ6آ4آ!أ!س"ة.ححع4ة*!ز!ل!4!لطع3*لاح3""ذهم!ي!ل،لا*عأ35ة!ي

!ا!س30*!ص*!"،87،ع3لماي4كم!له!ءطل!مه!4*!يلألا،هلاة4"ص!،

53ع4!*!ث0424ة580عي4م3ء*ا!4ح3م!ول3!صول("شص!334!صك!ذ،3

ة،6)ألهم!كمةح8*ءحذ*8(943ه3+40!حم*لاص!37ح3*ذ-ك!حخس!لم!5

أة0،8زع!ى!ء*!معلأ*ص!"!نعةم!(!ا"ةذ034!مي"؟ء33ء"*م!

!اح!يث!!هل80،8،(طعأم!س*4!س)\لأص!!*4"ع*"**حس!س!8م-!ل4*ذع!4ذ4
13*عآآء4للأح!ذ83*!ب31(*علا!علام630"لأ!ةة؟،9له!0.4ذ3"

ح5!!س30+طع335لهأ*أ،!!ص"أ8،ع3ثث!ذ،،خء*!ل!سلأ54"!!س*!سء4!ص*

ةءمكا3ح808"عس!آة5)"53"4ع،"!أص!*آك!!**+!س!3*ء34*!8**يةط

8430!ول!بم!ا3ع،هآ!4!س3للأ،"!ص!سم!ح!س186،.!ح!س4،*44ع!ألا6،ءح،

".+أ!3ح3ح!م3خ!ص.ركه+4!س30\7.43..+4!س!!،*،13ه!م
13+أ+،.*ح*هتلا56.4."!!،!ص.!ل.3!8(،ح.7.!،

ط3،،آ.8."طح3!ه"،3.؟."4!س*ع!س،!3*أذء8*52آ*-
ذ*لم!+8..

كاط*!،"ص!ط3ءلأ4ة73ص!**"حلم!مةم(4)3"3!مهث-!،ص!"كا*-ء4

ولة*بمذ4"!3ع!ه!+3طح،ط!(،،!!م7ء4!**ع4*ءط!مه!!ث04

%ط!صظلأس!"ذح83*ا،!.!("هذأ!ثا"4ة3403ألما4"!م*ملاء6عولذ

ة*،*64لا34!س!!س!453ة*.!ث!مه3لا6ذ*!(ط!مه5ىق(3!ح؟3!ة+ح**ذ
لي4ح9أ.!سح!س4،)!"*67ء3!ي.ص!ط"للقى7!س35!س3!7!صهآ3(4!

عه!03لأ"ول3م*!4ح4ة3!مي،،أل(4،0!ص"3ه"ط!س(،آ)"3ه!م*ة!م

ع"ا*1!لكةص!ط(!34034ة*ولثه!*هذ،!ه"ص!4!33حهآا"!،8رث*!ك*

!أ!4آأ!!س"07،4.أ*5آ4ع3ح!3ع3،!ع4!س3!"ححمم!"!أ3،"35+

،"أ3!س07.3يا343؟*ة*س!؟!ع!3!مء4!3ج53لىعة،!ث+ح4ذ!!ل!س،3"5

44حعاأ،س!لأولكل!7ح03.73"4!ص4"ةث!م،الم!آ+حجه*4اآ"!!3"49
ول346ولحآهول،ع،1(ىق"2،)!سغ3ء-!8حء*ح.ةه(4!ص0(4ح30ألث!!هل

هم2؟!ه)1كلع*ذل!أح3غ*هةم*!*أل،ث!س!9!س*6تةهك"ح!س*س!ثه!538جط!
!!ل!5،ح.ط!ءه"،،*51!ك1*حط*56!كلهأ4!ث3آث!مءط4!ثلاس!3ط!ص!ه

كا3ةك!س!ح،ط،4!س!س:،!أس!لا،4!صال4ء*06!حح،(3مع4)8ح!52،!،3!س-

4084ة،ولكا24ع*ول!0413اكء،!(3له!حةلىثه،4!3ولم!ذ3"م04ءى
4!آ!+"03أ!،حكركاح.!هآعح!أسأ!سط!!ك!سلا!س*عس!4".،لماءصاس!ك4"آ3ة3:
ول"4(ط!س!ك!لهأ!"ح*أهل،ـهاك35!ص!لم!5ذ3"ح""!!حثهحءلما*!ك!ك4،،!*فى،

!*4()،حة3كه*أ!لاس!*س!47،لو،!أفذ،ه"أ23،حطح++!سهآ*(ء
!4!س*.،،،،3،لا!*!ص3ك!لما8ةس!هث3ء،لأة4ل*س!(ء6!ك033أطع،5!س

!!مل3!ص4!سآةأح69213!ة2ح!اتلى!صذ*7ء!ي!صكا!س5ذ4!ص3ح+33.03،لأآ
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الملمينامبراطرريةومؤسىالإررمىا!رينمؤيصز!ص محمد

.*8*لإله!د*!324

!ط،*5،مه،،5"،هلو34ع3،3ع5،،"3!عط!س*6أ،ه*أفى+هم!84
*!سة،"!هل*لمثاه"143"!مم!وله4،03ء3!مه"ط5!*!"!4"،ال4"ة

*!مح،!م3.4،!لا"لأ،عة!س7!ص!حيه*4!ذ!(ه"4ع!،لا،"43،ح-ء

ة"ء03)8ظةطكث!14ا!!7!هل3ةبعس!ع7ح2304***43ءلهلا"*كاز3!مه

4!7ح!5"!!ص4،ة!س9ح*ءيج8*ة،!"غ4ة*.،؟+!ثحلا*430
"،،،،كو*3!74"عأ،،3!،*03مآه،!*(حء*س!"33*يص!ءج!3ع!ا

4ط!حظه*!!8ذ3ع*ح!لألماء3حء"3ظع884م!ط،ءع!(م!ح*ج33ء

"33!!*"643،ءيمأثم*ةة،"عط!*ع33ىف!!م((ط!م!،9ءص!ح،ء*4
(4ع"034،،!*36أل!م3،،،3ع*3علإءا4س!*ء*م!ط*36!*ال
لا94له!ط"ه4،ءس!ذ3ءهم!3!ص*عس!3س!له"ه5،"ه*3!3ح"!م!كا-كاه

!مة!(!س4،!*74ها!اك،2امل،9اعج3(ةهلو340م!لأ73،ءكهحح4.

،،"4لأع!7ذ،،كمةعا(4!سع،لاكه15!4(ء(4!سأل)،ء4ة6ع3(06أل!!

!)"ا5:ء*5تهلا!س3،(!طكتلاس!ل!4!7!!ن5،"+ءح."ح3!ي!مل،

!،30!أكه+،4عع*هععح3*"*!ء!4ء*3:+*3!هتح3،ءثلأ4ح6،
8أ(ذ"!،هـولءس!،ول*"ذ*أ!4!م*آ3أل!3!لة!*4آ33حة*"ع3*ع4!،ح

!كة،!ث!ل!ث!**ء!!!س*ح*"5!م")،كاهأ+،ص!65جمط3!م5"4*س!،04

!هلط!س!ه!*67700*+"ذ!4!سأللهغ3!سلاهلأ3"*!ص(!!س*:!04
طأس!كث!3")ط(4!س!س533لمايأ4!س3،!ص3آ3"*لأ4!مع؟طءة*لماه3زء*،ا

ذ،ى04"،ج!3عيث!،،أ"لماكط3أح34ة3(3ح337ء*،*هنمى!اكذ3

*ة!م4!هل!كء*4،،.حكرةكث!"0.0،4!س4435!س"ذ7ة*!ص*!*4!8!س8

!3علا3لما!،،3!سهول!معط4*ة(4ع،،ه2ه!لك"،"!943،ح:،،ه*!س*،
!"67ذ5("!م!305؟،عحص!ثه!لو*(ه*هلألال!ة4ط!(لما*ي235*

(4!صله!034ذعة،حلأ7،ع(4!صح*همص!3ز"ذ،،ذكه!6ح"!4"ع*3ءم

لأ5لما0،،،8*7ج4فى7حل!م!كأ*!س3ألأ"؟!س5لهأ35لأح4"همأ!ص!عول!م3!-

(أه*3ءطثات!6393ع6جءآ3!لأهول،ه*ح*ء2ولحخي!،

"4!س*(طلاح4كاع!حلهأح4**ذلا5(13،!*4لا"3!"50،لهأع3ط!4
ج5،+!سء8*لم!حط(بى4(ذكلآح!كة)كل!4\"+ة*!!س،ح3،!"844لأح

أ(الاهكل!!ة،هم!لأله!ه3*!ص."4لا340!لك4(43!كثهـم!33س!طله!ذ"ح4

"!هل"!،ح.،"،،ههم!3لا!سلأ،له!ةع7ع6.33!ك!!!س6*!3لو"!ذ*3؟3نطك!

8مآ!!صة*44ح،3+3!3ع8،!مه33ألء!ملزء*3،!لك3!هبط!م*3*4

8!س!ع3ذ(3أ*لأ*ه:!*3ط*0\4،7!،ىء4ذ9كات!لهأذ4"4"كه!م

ه!4+3**له!م4،،.ثه!ة،،هلهأ3!لماكا،ص!ة!س7ع3،كه،*!ذ3!م"ه*لألماه3

"هظةح3لأ*57!س"أ"!ص75"!سجآه(4!م9!ه"ط!م(ةذع*44ءح

ثاه،ط!ع"ء44*ذ*،4ء(!،ءولذ3لهةهح33!،ص!ك!3حهك!!سءطلها"،4
ول!س!*ء0(8)*0(4ع*،،!س3(أليكه!كأول53ط36!س!سمب!ه!ع7!"*،!4

س!لأ"ح3ح!سث7!سأدأ.(لا*

.آ**ح4لأ،ع(!أ*ح!آولآ4ي،ح،م"(!)(4حع4ءح!مءع*!ص+
!سط!"أهل!ص6.3*ة44"4!س3ة*!،!س!س*!س"س!،ةء،8ء2"ط!س*ةول،4،،3

ه*!3س!ممو4"عكه"آثهلاس!،5ي+ه2،،*آ+*!هل*!م!ول*!**!
لأ
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230!ع4لو*"آ*.

هث"ء+81!م*ح)ضط!ك555،،"34ة32ه3*ذ3لاج1،ح7لأ38!ـه

افى115فى+*!س4آل!38!!ن!"*!ءلملم4،*4كما"+*+3ة+"،لأة.+حع4

،لأ،4*ع31"4!سحلا3ة**ة*!ءم،،لا-أ!4ذع3"لهلأغطلال!4

61331(أأ؟"3ة؟8ع*ع!،)ء3لأ!!مم!ةة،ثاحص!ه*!3ط403ة-!ة؟5

ج"ا*؟أأأ!3س!"ج،بم!ث!ح3س!ةأ"ةآءم-4!صأ3.الم!م،أ!أ"،ال:(ة4!م"لوء

4ل!ع"أ8(ح!"ع!سأح3آهلأ(س!ة"*،ة(هله!آ*)"آ(."4حكلأس!ل98
253!!ثع93*علا"3"03أع،*،)فىح"أس!تر52"!ثح283!هي،-،،)لأا"4!م
"3ا؟آعأه44!سله!0،.4،،،ء).ىف،8آ،328"يص!*لا*!ل2("ع!3ح!"

ح"لا!:،48*ث!(4!سله!فى3(!م-3ول334أيأخأ3*3"4!؟مه،ه!،!هـط(

*+"؟ع2ءآ4!م،*س!،أ!أء!!)284ءله!4ع،*هفط!*024"4!م!ي5،،

لأأح450.""

،؟،ة،3،!علاع*عي"لو،،ة*!سمه،5(ي!مص!ث!(3ء**لا!س833!م9

"ء*!ل3\71،4"4!مي!اه!مج3"فى"3ع18؟"*،4ح،ء1،8*7ةال!!.4آ9
أفىه(ة.)5(4ح،+ة13:،"حلأ)،"ء.(حا"!3آه""حح*جء"ةه"المههـط(

610"3آ101زآه(4!صا+بماآه"الإل!فيزه!ملاا؟5!!س،ألح3،،كأافحا"طث!مز

هآ14ع4اعأ1"ح33أعحآهمكأا!عث34)آ44ة3أثه!لهةآ،اة،4(عفي

!3إ!9أ"حح!ااآهط4الب*4!ي+ذ"4جص!أءه(305،ث!،خ!3أول!4

،3111،ألإلعا80!ملأيحلإو!3"4(4ع3،ث!"أ!3!م4لإةأ!4!حبيفح،!مح-

،ة8*ءم4محلاا3"عة!5ى3،40خ30،1ع)"-"!س.الاه!ص!ز(4ح؟35-

"4ج،أحةمع!ه،س!لإلإثمع4،3*ثع!3بىة،8ة3،*ور4ةهة1آه3"ولح3ذ
،4حأ)!3"ة!يص-.!*4فىولمالأ35أ(لأ؟آ"!ث!سأآلأج3!ص\7لا)ئأ(ه-

!!،03،13ع4943،ل*لأ"3!،*ألة3أ!31!س5"!(:،!ألاأء!مول4لأة4

!*ل3010*ه*.!*4،،ء!3(اال،آء()أل3"35*ذ3عآه،.4!س!4-

لأح1،(ى.ملهأ4!س"8!س3أكر،لأاك67ألأ4،*!*ألآه"4!ص-آغضأس!ى*"!،،أل-

ولة!"3ح4ذنج!،هول33ح5ء!!ص(ةلأ،!ةيأ.
،*+ة*،6\،ة(4(4!م+6ء*5.6ج3(ال-*ع*("4!صآ،533؟أ-!هح

الاح0*أ*،4!س3عحه*،ألة،أس!لآءلا،38"!331،3ة3؟!ث"ه*"ع،1،3

لا*نرة+م!له!35أ*أ28ء(اآ!سأ!س26!5زة،ال3"لأا+لاء،لماس!كأأ+-بمءص!

حعأمألاكالا،4،5!س3هـ""ا"لإج53فظ9أ،."أهلآه4ءث!ز4ذةة**!

ح،"كأالاص!أ،ءة)7لهأة7آءعأ4!س7ةأ.!،،أل8"!+ةط،3م!،لهاة،-53

،3"لمحة!له!3ء!ث3ء33آهي،)4ز*ة(4!م*ةه،قص!!3ترولةلأ3(أ"53

*"اءرلهأ4ح!،"لأةفه!،3ه*آء3ء"حلا3أ3!،ول3""3!ح).ع،.لمالأا،"ح3ة

،*!اأ5"!هل*2ء3!هلالأالأطجعه!م*+،!أل،+4"أ!ةلإ3ة!)آغ+"أل4*اة3+"

،ص!كا3.5شالماط!3!ع*)ألأ،3،امحذةحط،3ثغة،ذ*ع"4ع4شاك،ا،!*4

!س511ول!3!لا،ة،1"كا!أ4!س35!)ا؟""املأل4ع\،أ،3زة،84أ"هة!غثنهس!33

!!أل-ا!اح3كاله!لهالماس!ةه!3،كا4أ0123،85ح،1،!ت!حلام)+!س!ة.4أ3فأه*-

4ح)!1أ1أألأ،3*(440!سل!صمثغ4آهآااعآ؟3033"؟ةلاا3"،لا!ل،إأل"ة9-

!س!ما1*ءأ*ة،ألم40!3ألل!س،ألز4ة5،+أضا!ه"ة!لهأ4عأ.!هلأكأ3)كأأ!ح-

لأ+!35!،أللى-أ*،!سممح!س60333!سلأ"3!سع*ى40!ولأم؟+،ذ)")،!ة*4
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"230*8!**!!!

كهةلافى4ي9مه!،،*!م*4ء(4!ملا)3آ4.لألا!م(ع*،"5ح*-

**اه،ع4كهلالأ!س3ح3،آهكه3*له!آء44ح!ذيولله!،ول4ح3!صمةج!،

وله"*ا**ع،ل+3+"!س*33آأ05؟""4!صلاهم!*"!ثلاه،"33"لاح3،

4ح")ي4؟"!م3!س!،.،!7ء،آ"اح3!7ءة،!لاأ،3ح3ثاحة5*أ8،0:-
،،!*4هآ4،3أل!هلممأ4لاح4لإ7ح*(جكا!كءة!س7ح4ة،،ري5لا3،لأءلأة4

!هل!*!ص390)ع!س*+3كه*ةلإم4ل!ك!م3لا!.3حأ75لما3أ!س!!لمالأ*ة!،84

!!*ح33ة4،أ!هممص!*277!م4!7!م"،"لا،3473ة3يأر33،ذناع"ا"
كاولهآه7،لامملاله!4!م*403اعأحآه303ذ3!سآأ!4!سأل3،!س\7"أ*ة

*5،،*!مة!ب4!3ى3ةحلما5ح644،بىةالأ!4!س"*3*!سء2!دآ،س!43!م4

لاه"*!صذول!ثة3،ةط!ص*عغ3."4!أل4ذ4"ه*س!ملا)،ثع47،ا"

!"*ذلأالماعلأ03؟00\،4،*ا"("!40ة"ا9،،س!:**4كل!ى4ة5
*"!ع4(أل!*4كللأة3ع5،"،،!*!يا!4!مو!م4273!س7ة33ل!3أي،.ال-

؟ال!جالو!ح**ة*3!ع!ثة*ة4ملما!ح044ح7ة3!ص4لإ5سأ3!%،*+ج*

!!ملأ،ةثع3!"4!س!مة!*4ى04كهآ44!سس!لأ3سأ!!ص7"3ج3آء3،3"لأ

ول،س!عطءلهأ3.،،"4ةكأهحح!،يهلاعءثه(*3(453ة*!(3ر)أل544ى3-

،3*س!،3!كلأ"4،3ألألأ،)،،اك!ل!س33باءولء.(لأ،ذ4لاع،لاأس!7+*4

اكم!)*"ة)ال43ة5غأة،3جول53"أ"ىف،"هم4ح3"!ص،*ء33كه!4ء6\3+3

!"ج3!سالا،!ي!له!4*ء45س!6،حول*ح4ذ*4أ53آ!ص3!.+"5أ-*هص!3
(*لا!فى*ه"(آلم!!3،ذ3،،43لهأأمث!لأ!3آءلا)لح؟!ية"3ىفا+35اآ1ي4ء

لو*4!م3(")!كثلامثعطل!ة!ه*أ*ة+"34!س!ا!4،!كأ.*5مب!.!صا!043!سأ+!م

،*ةط53"!ع!س!*43ع.حص!*!،كاداس!3

+4ح3ح+ةلمالأ)ح3ء!مل3!س5،*ةب!3!صول!سح3ءميح!طنامجل"3!،"1!كة(ط

(!ثع3*!س(3!،أل440!س(7جلأإة5ءآ(4!ص!أ6ا!ص+3!ص3لهأ3!ام!!لأ(!ة

ا!(!م3"كه!س33!س4\3ة،.4أ*314!م3(4!س،"83لها*ذ3**لأ،ءحءلماالح3ة

ثثلاة(أ"لهأ*ع3لاآ*!ءط!7ا!ا!آع3"*هول3(30ول3"!س37!ص533،0"لأة02

(4!صله!4.3(لما3*43أ3!إهألماص!"4ال!،أللس!ا!لألمس!33س!لا."3س!أمأ)ة3.

4"5ذ3حلأ!س(وللماه!ص4حلاه2*هله!4!س3ثام!ام!ة!اةه*،()،*أ!6ا"اة!س
س!يا(أل"آ"!!ص*أهلةيم!!س(3ص!كلا36!س4!ص3ة7!س44!*أ*ذة!،!س،يآ35*

(ط!س!سلألأ،5*"!س!،.3!ص3ة،!ملا3ع3،!م4ع3ح،ة5*3!،"4لا36لما43أ،آ!م3

ال!!س3!س4!ص4عس!آلح4*أخ!رم35*"أ"!م؟3!54*ه"لهأةمء"4ح"!،-

لما"!لة!س+"4*!اك6ذ*ذح!،\73(أله!33ز!،أللذولآحلا!"ثاآ"،+(!!!

ص!ء"ء3!ك04ال،!03"ع،3،ء32المها*(4ع60طه3مه!ل3!،52
فى!صآ0.4!م"*5ح،ط53*5لا4!!4آه!ثح33*ذ،ةحلاك2!-4كأنمح+-

(ذ5*1،3لأ!س،)،اول5\7*"*!س4ولكأح4نلأ9!م5+!3ط!7ذلأ،ءول!ص!س*

!س*4!ملا3أ3،ص!7ولذآع3!هل!مه!ه*"،!!حي3حةله!ح3ه!مم4ح535"

وللأ*!ح3ة!س3.

!3"عح*ةح)ألذهءكلآل!آه(4!***فىح3آلأآ،طثهلأ!ح30*!سءم
،!ح"ح!آ"ط*51الك*لأولةلهأ!733ع3آهلهأ4ع013"ع3"ال*!ص،"م+!"

دةله!"38*؟!!س*53ال*،*+أل*ح(4!ما!*!قالة!أل!أل،أل.!أل4عس!لماص!لا!44
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لا32.*آ"لإله!!!!

،،*لما"ث!ص33ع!لا)ج3++،3ء5*لاحآ3!هلا!س3،الال*(ي"ءآلأط

!هلاء674مأة4!004ةلهأ4أ،،!8.3أ"ع333ة!ل،يص!لاص!ح"ع*"ه!

"4!م!.ح"3"لاهم!44*!3ع4،!*64!اهلأ!مهإله!ي!ع"عمة4
4ح(!3حمةح4!ءلهأ،لأول:لأغ5ول!(طلا35!3له!هم!4ح،حع3،ط،4فلأ9

!آذكلأ3!لابلأكاغ"أ1كأ33هك،!رب4ةط!محلأ"ةول!344!سحط!ثا!،8:!*4

س!كهذ!ء3"س!4476!س31،!!ح،!*4!مآح3.آ.لأهحلار،ح+!33عط
ذ+كه4،!،ء3؟34،،ثعآعكا3*ء3ه*،للأ40!0،4ة"4ة5لا*

لما565!*4ول03.لأ!سآ*!!47*لأحح4*ذلا!سلا33؟*!س،،ذ3فى(4ة9

ال235،لها4لأح!لا!ه*4!سال،لا3(4حا3."4!س!*!!هل!3!8ال3كي!س3!م4،

*05آ"40لام!4*ء7لأ3!(ع"عهم!ث!"لأس!453ط!سحهاله!**)،ل؟ه

؟4ءىم!*س!ط+3مءلإعى043*44ة+6،!مه33ذ*ع!"!هل""ه*
.لماهلالأله!4"4ع*4ة73"لاع3*ص!44*ءةلا44!س"ال*!م4370"

!"3!ط!*،+*4(4ع**"04.(ذ4ة*!3،ءآ*!!.ح،3ط+ذ"4ء4
!*هحلو*،15،"،+،،"!سةل5"ال4!ص4ث!آة+لألم!3!سه*ح!س3)،ذ*!"4!ص

ععه"أكل!2ء!ل"فىذهآ3ذكاط،أ!*ثع633لإ3!""4،للاآةخ8*"!3-
3ذلىول!،ح"!!،45!س3*م!"مألماهء6ه*."ط!ص!،أل!م!س،33!ة4امل،ال،ه

أ-)ة،+5-ط63لأ43)*!65*ةلاآثه!هملا2ذآأ(2،3ه3*5\7ة3(4ح

!سء*66لأ،*ء4!!ك!ف؟ال،لهلا034-هي!ه!!،(ه"ول8"طهم!*ذ،*س!3*حح!*ة

ف!ءف!ه،(لماحس!*ع!يإ"حالة8لإالأ،ول"س!،36ق*حآ8(ذ33ح+4ه(لأ
،،ء3*ه"له!ثهه!*إ*ة!*4ولص!طثلأوله3)*ح53ح*!!سهم3ص!!ه!+ح

لو*آءللا5(،"!ط.كه!كللأ(35ال"،!ص4ف!ه842!س*ذ4*لافلأ3!+

ثكلأ+كه5(3+ة!أح*!ف8!!ص5*غ!س3*ة*!(!ث!س*ز!*4طح3!آ4،"4ذ3

ذ3+؟3ةح\،5لما34!30لو.،ألص!،!هج"3"44!ص!*!لو*أ!53)+،

ول*3ذط!ول"ول5ول4ة*:!،ال4"كرح+ط4هآ3ث!سأ"ألا4!ع*،"لإثا!لأم

هآ1"كلاس!طح4*ح33.!ل!أه5!أ4ب!لأ،لا440ج*،لأثههـهع!صه"،ع،

(4!س3حلأثه!4باء(ول!لاس!3!3عم!3ءثه!،"ني،آلحآهآ3لأه!ا:"4!س3!س"

هم3جذ*حآى04،ول!4لما،2،+!سم!ءول(هص!*لإ،اك!ا!أللا6!*"ككاآ،53

*،3!لما!س3له!3+،3"أ"*س!ح*ه!ن!+أ*لأ5آ"3ألح4!سولح!س*حه*ه!
"فىلأ؟"4!س3لأأ!"فه!س*!4،"40ولط،أل"33لأ؟!ط؟ئي!سط+*!ص

*"*!ص!س4آه3!ا(لما!4(ثم!!س33،!*4لهاهط"!لأع،،أ،*51ألث!س53

س!كلأ.مأ!"نلأ4،ولء76!ح"!7!س.م!ث!3،لىةفىآ2آ4!34!س3!*3"!

!ملما3آس!!س(ول،5ه"!ل03!م(4ع!س،53"ح4،لأطة!ث+!ك!م*!كلما"ح33!

لو"!"5!"5\7ح2،لم!آ*!"لم!،آملاه8"ه"،4!سك!،*)ءس!ملاح4ءذ(.

هم!!لم،6!*!!م،53ةول0.4،/0(،ألك!ص3أ،أل6س!لإ!3!ص"!أ+!س"ولس!53

!!س033آ4!ال!ل53لز44!سال43،،ل!لأكاءلأ،*!ك!*3حولأه!س*ذ

امل،ألآ5؟4!صح.ى5آ83!ل4؟آ"اس!حلاحعهآآ.ج،لأ\ةآ4لاط(،لأ،ذ*!2*ذ

30+عفىع3يمآهع!مم*ةاك!*4!ص،4*لا،!أس!لأه*ولث!23ءلماهلأ8بىول

ط!غ!4:4!أول73آ4،33لاألل،مم!،4آءطاكك!ال،،!ثء"!ع)"ء(لا،ول4!س3

222؟)ةح4ذ4،الا34ح2!س،"!ثآول340!س*.كلأ!س3أ،3،"!2،ح4ذثط"
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!!*ى*!8!.333

!ف5!ء2"8!،،هكللاذ9ط*!ص*"!طلمل!.6علملا2لمد،له!4!الأ"9

"ء!ه!ة*!.

،،كاعهلأ!ط**3*آ4،*!م*لألما،8!*!ءذ*!-له!*"8لا*

ملا334كل!40\7!مل،4؟س!س!*ة.حيه!!ل،4"هلهلا"حة!*!صء

4!ة*،ح5لما3.ة5كهلاح!كلا)اي3ج3آلآت1*!س!خ3أ!ول)84!4،آ"ة
م!طفى4ح434،لاه437!م!3*هلهه!4"434،وله6ع!طيح*

35لا44.!م4ش4!س*4ع4!4م!!نة(!أ!30،4ح!40239ة5-

ى"!ص4ذه*،4"ل!ةحلمل!ه4ل5،ولحا3(حلأهم**هذ!ة،مم!!*ذ84ةسا8

*!ذأ"6!3!ة4امل،"،ه،!اطهلأ*،!ء3لأ،*م!لاآ3!57ة"؟!
ةك!+*"4فى486لم!هءط4ه"!س3"4ح!مة*س!ء3*ة5ح!م:3*ءىة4!م3

8حط3حم!كأه2"ط"ثه،طلهاه+ثه52هة*ذكل*ه"3ءط4،ول4ء.+ع

!*273ح3!ص0،4*لاط"ء2ح،كأ40"ط!"،"هلما4*ث!*ءحيهلاكل!4!هل4:

4ط5لما3ط3،م!*4*ع،ة2ىء04،عكعةح،+!ل!؟8ح*8"!سحة5"8.

!*4!حط"*ح!له!ط!4ح،آن!كال!ة4؟!عصس!7،له!383ء84!
3\نةة*!6+ذ،،،!*4ول63!ا8!*ط+4،ءذ4ةط3*ء3"305(!4!م

ه!4،33!3!هل،"عحجأ43ي*لمه04أ!هثه!6*!!!)"*ه"
ط!3!لمطلهأ3لها7!س3ة554(4ح7ذ3.*هة!لماط""ي!67!م-!هـةته!م!*

؟ط!م*ة!أط!!س8لا3.*!س!"،3،أ!4ة3"33!**ءةحم5مأ(3ةي!،.

ول4\7!م*لو*30ي!س44ة*67ذ(ط!*06،ح،،.*ة؟ح"7

"!حلماهآ"ه!ن!"!3كه!!!س!ه!ءال3!لك3!!س(ءذ،،امل3(3!،!ع!ط"
يه**!م54ه*4ح*يعمء"4ع3ءظ!لا"""ط"4!م4ذ38ء3،!ضأة-مع*

،!4ذ5!5مه8!!س*"ح+!س3(*لهةع*!:-

،،ح!لهكا34*فىص!،أ!س!4ء)آطة4،3*هله!!له!ذ!كاة4،طه*48

!7!مه*!م،3ء*8ط!مح!!004"ه،!ول)*"هم3ء"أ،ول(كد"أ8!س

طج!3!س352!3*الح30ول!4!ب4ح!*!ع،3حة!لمل!44ءأ"ذ*8،
أاكات!أة!م4!م3(400"3!لأة!!ة*!"!طضه!*6!م3.3لأ!فى!كلآ

!كلأ3")لأ،ى0340مب*ة3!سله!4ث!له!!مفأ+03!و*+*!4ل4ء*،"ط5

34+،،6!س*ء"(ي!ص33"5+*ى6*ء**"4د"!لهأ!س*هحطم052يه!

ى"4،!*04*ء*3!6،!،!ي!033!.ح!ث!3(5!ولثاء*جءم!طع
*"!4(!سكهلماه3ءه!،"!م(5..ع8لهةهف"!ص3!م4،له!034،"ءط34!امل

"،،!!ءع!30)"،\34*حء،4!!!صط!(ط*ءعمث+!لك*ص!*،ح3.*4

ف!يه!\7س!آة!كاةث!كا33!س*؟م!ط!!*!ح،3!آ430.4ءى4"ه

44!4!!!ثةحطأ"حأكل3ءحمأح240!ي4!3ذ!3!،!31+!سأك!4،لهلاكاه4،
!فيح*6!س!3ة!*.33!طء،!!5،غ!،4،"4لا3ة!*3ط!،651،

،4!(ملاء3434الهأ5"ط!ص!ه(وللما*ء!،ء*3ءم،ا63!ص!ص،3بم!!4
ه!4ع377أي!44!)آ4كلأ3ع5(لا3ع.ط*4\\!ث4ح"!"4!م!*!،بح!5

3!"0.4!ل4رر37،*ح3،لأ،أي404لهأ+4طس!03ح)8"هم!ح،*ءللهأ!44

"**ذ5ح!،4ح!س"!*44!(4ح4403،ولجع5!أل57!!اأ("ج
س!4(آه*م!"هكللا6703أة!35،ع!*!له!4(*م!4":44هبلو!+8

ع،3
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43ءس.*8"3لإ+!3!

*!س3،كل،ةع304!لأ"ع)(ص!ةلأأيأ!سحهلمحههل"ذ!أ8)آاك3،(4"أل"44!ه

هكا،!ا(3*ول+ئى"ء**،"35عح!ص4ة،،!8ولء3آ6!ةآ)هك!م،2ة!نلأ

*+*عركط!امل!اجهم!4*ة3!ألع3لما3رأ!4ح8"ء023اأ8++.لماه*304"

!613ة،8؟"ة3\303،ىليت*!اة،8عط،"03،4"5يه*ج،!*4ه!!
"2،الا5ظح\30،1،2"،3فيخ!ث،"ح!ل13"دا4!م"3!مفهح،8فأ!2!4ء:

34ج3،آ3\6"!س1.34،!هل"3؟،!34067،أي"4فى7ي!3ء"آ،!ثة*ح!س

!*"لهة8،1(فىهـ"؟!م5س!لها449،*ع؟+4!م!*ي!م،3+"4،*ط5

!ث4ءح4ءم!3ع؟34*طم!"4ةطص!45"،ع!م3!س6:44أل"!ص*ط!م4-ح

ي3"(حج!،!!ذلا؟4!ملأ،ولهمأة!!4ه!ح80ة(،،ح!!*،(ذ8"3:

ج33"*""ث!ح*ع،،،لا"540أش*ةهآامل*!مه"لأله!4ةكثلأ34،يهمه4،لة
،)،!صنيا27،ء*4(4!مى03!)زء*44!م94لالا!"!هذ88""لاط

فلأ3هء03"حكا"5!4عي4لما4م!*هم85.،حثيحفى8

لما!66!م3ة4حمأ*عيهمعص!!ة33*2بأط(ة4ع0،4مة4*!م"

ع*لا!أذص!+8"(3ءم!))ةج"*+3ء،أس!"،4*ذك!ح،!ا*"الا"45!*9
،،3ذاكاه،،لا!ه*3!ء،4!ص5غث!3ح4كلأأهول!!م*طلما**!م75*هك

ة!*ةهظعح*ج.34،+83ح*ه،!س33ذل3ح!صم67ة؟طس!،أ!أ-ة،لأ،حك!
مهيخ،ال!44.3!مةن*!ج+،4*لاي4ح!ء،هجذء34"302-"!حلاخ

.خ*لما!أألو؟!سع4،"ط!مهص03،ذ*م!م3!س3مكا*ةلهأ4!ةةله!ذ.طحةط"

45!ص*ء3ء،أ"ة3.م5لأله!7ص!!ب!ة4)3!3ء3!ال33*ءذ"*م!دص!3

"،!ولححء2طله!!م*آ.3ءة3!س04،يح03آو!ص273.ول!4ي5!"3(ة!03.
+4ح!صظ(!س*""6740حة4!4ححالأة!آهول04+**!م4!*هك

ذ5*!ل4ح،لما3ء"ا3!ةقلا9يهمتر3آ*"4!م،"3!لاآمم!،ص!7!3*ه

!مول!3ح!3حعا!ثاكي!ص5ولآكل!)3!سللأكاةء*!م\93ط40لا5!5(أ*3""-

5(لما،لى.ء34!ص،ءأحذ*9+)وللها*ذ5م!"لع!يه*(!حب*!م3مههـ4ء*م!

لهأذلا\4"ع.!س!ال!!س453ح3ة!*مء83*!سة*!"4!ص-!،8"،ء!6!م-

حىلأ،"،م!(ط!ص*.آه44!مه،ل!حءم401ألح7!3،هملاا،عأ،()3لاول

لأية*!حه*9لها3لماح"!ص4،حا!ع!(!ه!ح3.3ول3ح،23ء*،4!سـهه!!مع-

ألافى3لماآ3*"55!س3لألا،أ"!م0،4!*4*لأحآول"ح،3،*ءكل!!د!3*5

ه*ح*!س!4ء"6(،\740ة3+33له!ملالا4،!3"هم!ط!أ!*ذ"ة،،ء،هـة

لما6مأء39!س!ضة*ع"5آ4لما*كل!ح34ء،3ة*ةأ!3ح5ىمه!3"ه*"

4ح*حة!م3\2ءأ،ةطس!)ول،34آ!صرر3ة،أل-"!*ء4!""لم!ع5"له!ح!س!
4ط!هلأ!"ء.

!آ!طى."*ه!*.

لمةلها"4!ح!لأ!!هـ+حفي40*"3!هلأ**!ي!س"54لا0،83!،+38م8*ه!
لمه+!كا!س5ممحم*!*80عكا!عع*5(04"ع*ةح!!سح(!كالا3"ج3ء!"حة*!له3+ة*حنةح3ة

0،4ح3"ة9!!لأ4!*!*35ح"!0234!ظعطآ4!،)!3!!اكه*ع(لاه""ح4!"+

؟لاه43،ثه!ح3"حة"ذ3ة"ح**ح*.،ه!"ح33ه،*لهه"ح*80!!!م9*لةة
ليلا!9هم"*!م!3!س،!،8*!*8!"!س!37!سلا*،ء!ل86!9"ط"ح6*همه

ه"*ح034!ك04ا!+ه"4لأ08لأ"-"ةي.3ءآ4أل،*!*ة4*ح!2لو!)،!"!!اك84،!ص!اك!جم
ى،!3؟!ررهس!ل"ه3!ـه84،لمةأ!3كاهم!نة!س)،ح4كا!ة!لأ*نلا!ن*ة+5)أل"أىفط

لههىؤكاهنه"أ*.
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!!!**!آ*.

!آ8له+ى

!8*"اهـ4!ةة*ح)أ2عهم3،ةم!س،(!م*م!كاتلا4-8*!ص؟!ع!ة*حه**8!4!هل
("*ع،484"*حز!4ل!اه4!ءاةعمهم3
،ةم!م"كا!،ح!م3ء4زح،س!8ول4حفىه*هم3

*06!س،!+4ع!3م383!س!"44!ءه"3ءآ
،ق3"4"**"484*ياه"ثىحالاه"48"!س

"لها"ة"5كاج"*مل3ح4*أ!!)هل*.

"4+ح؟01.143!ح"40هـح"كا!ح،آ!ط!3
*"،0(4!ي1+"!س*(4لماه،كم!كا!و*،4!م

كم8"كم.4*("ح4،*!يههم*أحا"

ه*ء43"عث3"ع!+5،("!8،4ع،ء88للاه8

*5،!"4ح"،!*48(،؟ل!ه!ح*ل!كاةمة
كا!)ح3!ههم.،

+"ي!ا!كاه*688،لأك!ءا"!995*ح
!ةط!*"!ء!س*"4ء**،ن4*أ"ه

ك!لا"هط34"ء،،أ+1*54.ي*حة)ح"
"8*85"!ثلام!!!،،آ4!س!ح44"8

*ح!*ح"8!"844!سح!!يط:!!اكل!لأ4ع*"
ع*!34!س."!ألء،*!لالة،ح!،!!ةكا!8ء44

ذآ"!*!ءأ3!،4لأ4"!سا؟ـه*"42!ه
(5ا"!س*8حمهذ*همعلأ83كههـبمح"3!مآ

3س!*،س!س!ح144((4حيم83**).لا5!لأ

4"ع3!س2ه3!س"4لا"،اج36ا!"4؟

!ح!ص034أ"!،ء4"لأ43ع!*48!)الاط"
آى!33،1!لها"ح8"!س!س!"4،،*ح،آهـع"4

!ثولة"؟!س+3!،!(ةه*ء34!3*ا.!!*لأ،*!

س!كهلا(،هل!4""الة+8!!ص(*4ح-!امحم؟3
")ه"824*3*عكأ!!!ءط،"لماكا!،!"ذلأح!ط

حمه"52*ح"40*ء،*1)4!ب39أ!*4.
مهء3،()،48*"كه4يف*!"+ع!

ة834مه("!صطأ"!4ه*-،!"4"888
8!44!لم!*!ص،لو!هل،"8!س!3!س4!،ةهولءم34ءظ

ء!ألة"ج!.

!"44أ3!ثأ4:"أي!ح"4!")ا+ه*ه
44!س43لأ6*4!س3*هح،"!سح!،،"لها*"85*ةلل

هح43"له!هح4.

+ح4!لأ+11!م+!"8!س*4طى
!س!+4ء4!(ااكعح"8"!ي!4ة*(80"3،"ع3
ج!+"!"،!84!س"ءح"ح"!كآ"،هح"لمو3

7!حكا"ح.ء*4+!س"11،ولن+هححهمولا3
*ه*8"حأ363!2!م3(0!"!س*3"يآه3!
"4حلاا"ء5يكا!*ة!"،الح*\0+"هح8

ح!ك+!،3!س"*34*يح3لا50لاا!ح!سهكا!
*أ!15"4!4؟ة)اهـ443!*ثه34جح37.كع

ح!5،"*،4"ة!س!س،،ذس!ء11(5!س2!4
أولكام8ه!ل4أ،)،"!!*لا"عكا5،ه"ءىل*ه

فىلاس!)!آج482"؟"لم!!ساآع*!نء!،60!3م5

ح*هح"،4ح3ة+!س."أء("!س.آ*ه!أط،،لا

ع*حةء48"-،4أع.8**هس!ح!3
أ"8"؟لىالماه"640!م)6لو"،!س"م"!

،4!دأ3لآ؟أ"ة1لإم84"جه*!اك4ءج)ح!يه

ه"8عطع3*"!*ال*ه*ة*!،8أ*ع

هم3(!84،م"*"4ه3،ولملهه"3!*ة!هم3
"*3*أ*:"ها!لك4383"8امل!اك،"،ىفعط

54283ين"!س.

!!8"5أع3*"*4!"ح""اة*4ع4:

ءهم2"لمهة)"ألف34"ذ3ح"،كا!ح*،!+ع
**هـجاةى!*لا"!!4*ح8"!الأ،آ44!!4"

،!؟53("!ء،4+!مك،!+!أ14.."لا!
ع!ع*،8810،الاص*!8ذ"4ع*84ه!مه"ة

*ء34"،*!)ةع*ة9ول8ه*"حأ34ح!*.
+4!س،،نةكه4مح!ع"("ه2هل"،ه".+8
"!8*!64ع"،كهح"*ه"4!س*،848،

للأ!س"الأ!8حج!"4"أ،س!*ح!("!!ل

آ*48!س"حىء،"أ"!ح!كح"!"ع!4ه!س
"ح،7!س"**44"!ص!ه*".!"4ى!!

6*ة4"،حله!حط،3!ص"عاآ!"؟كاه!ا4ح3ع
"!3)ن!كاأ(.

!"44*حطلاللاح(703حلالا6)3الما29ا
353لأآئهع3كا0143،ةم"لاس!!س،*!4،30
4عء3،أت87أ5أ،4أ3لا3غ،1،3ح"،44يح4أ،-

*ي*مه163*اع.

!"4أ"،"!س18،4!س38ة*!سمه4!عأ3

83يج"ءج4ء("حما!11،!""أي!مه5ح3ح9

!ملا*851*"حع!كا"4لاول4ع3ءآ8*4ذ*3

4!*ط3ع*4!س*!س6.56"!)،43*هـآ.!لا

افىآأ،)ء35لأث+ه!ل،""ذ"!3ء-
")ع3.أ"أ)ا!هل(،!س4"6،"ة")43ذح.لو

"!*غ"!س"ء!ع"أهك!!س3!س"،2ء*84ع
25**4!4أ"ه4.02ح"!57(لى.

!84!4!3ح*ح"(*ـه":يأرآءة44ي4.
!"4حءحط،"!س3حم*ج!7هأح!س!كة21
4!سكلأءح"،5!،"أ*8،+ط9ط*ةج4+ه59م

"!ن3لالأ53)اث3ءعح*"كا!"أ"عةظ8-ع
4+ه3مهلاه3للا034!"4مه"!ة"!ةكأ"3.

383"ح4كااه)ح*!!اشا4آا،*س!كلأ!هـ"ح
!"!**ح1*!س!3،لا.لثلا9)!طهم3""ع

!ك!ه"ح"9!*4!"عس!س!1.314"ة11

كجلمهه!أل.ءلو،هح+هي"ل!!لاء53لماهلا3

!*جي.!"4+حح3لا**!لاكا3811-ح
ح*ةحح8ة3ه"1+آ!س"!34حيلا034ة*48.فى

كنلأ56*لأ)لماهكاة30

فى8كمة"حلاهفى3!(،4!)!همأة4*ء"

"2أل،"!س"305"(فىيلأهم،"!س6+ةح.!عط
كثا"+ذ"!س!3،"*6!*س!ح4.

آم،!ه*5!م34!4ء*)43،*!3طة"آ-
ن!ه"!مع!"5!م34"80"*اا6!"*4؟
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.*"ء*س!ح!ول

401

لا52

!88ط!.!ه*!م.

*!4894ه!مل**80*04"!لما4لها38!4مه(8"4م!**48لو*ـه"5
لهاه،ا"")8"3ح8دا3".ي!3"عهلالهاد"**48"-44!ء8يتب!لص

هـلمهمح!لما"ح*ءلأ80لهاأء33*.

+ط!أحآ!*م)ل"،مح!ع!404""أ،م،ي04احء*)،،،5لأ*أا)40"ح،،!لا
ه")،الها!ذ4،،آ"ح،*ث!،كهةج*اللمهنلأكالاةه"*الماهفه5ةء84أمحلا40!ص*ة،8

43"،،؟ا!ج،4)،أ*لا1كأ2!ي!4..ىلأ1)ة"،)ه،أ،،لما!80"ج++فى.ع
كأ3،5!س*!لج3أ"ء!7أاهم3!مه*ةا،ة!هل88!+د6"ة4"!*أاة"444!آ"4ة30

،51،،!3)!3ح8")ح!ة*ج!.*!4،جكاثط
،"*اازخ"ه84!*8*ـهزمهه!3!!9"!*4(أ،،هـ"6"ء6نة4ي،لا*(48

أ**أ4*8)ا4،مءح*!!ء48*ه))!حة40)!"!مه"ح!ا،"ه**"لم!"ا.06!
ولم!.ولكا!("ح،ح3ة!كياهله4.!كا!"ة"40،"لا8!7ء!3هع"*ة!"!م")؟5

ح*،*ح،15)ةع9(4!،همع"8ك!ة"+حذ،ط!س5ى!هلة4*هـلأهـه"،اهـطهء81،يم!لمه

أء*ان!"53!*أل8لو!*!"ح20،"ح!."*88"حال*"،،*ه8هلال!"!30
!)ا4!كاأ!3ع!أ84ح83!*ح9"481)!*4،"9-،محع*!838"!اعكاا8!4!لمههء

4ع!43فىة7ه"أهـمح!4*لاد4!،ا!"هحم83ا".8!8أ*،**4"ح"ء،4،4لاحة4!اا8*هء
5،)8*هة،**"31،عهع8كاأ53!ل"-ع3ه3كاأ23ء+،،،!ة3!"*!مه،!*4**لملة

35*!4.+."89"ع"5"*لملا!"مولطكأه4.
**،اي"57ج48،رع"5،أ!"ىهم،،،53)ؤول4ج8ل")،،"،3!ة،80كل3آ!ل2*

،4أ!كأه!س،4"أ"بهكا،1،"لا6ء1،ء!ل،!،،ة3\\،آآا!ل4،ثم"حلأاطآ!(83ي،4ح،،!ص4:!*،؟"ءكا

،4حا!3ء!،!لا"لالأ،518جن،،(0.1ع*33،+*ا!.،اة*ه*ح،ا*أل4،ة""8عآ14034.هـء5
!""لا+!،،لهمم!حلأ3!3"*ع4!ز.840لها98!اكأل!سال406،0333!م"4أح4لا6

!مه*"الا!ي
!8؟08،6ه"،ألح4ء"هـلأ!64!ي،لإلا3*7لأ*،مه-45"*!4"ح388"أ،،
35ش-له،8"ي!+.ء"،(فى85)أةيي8لأح8لاءلاا!43ء،4ة9!5-*ه+ه""!ء،مول

"6ة8لأ،**!عع58"**!م84ع3ع!3!علاذ!ل4*اهل344"!كى04.!ةح،"

طه04لا،.!"4"!م)ا!*4كاع،هـ؟ة":

يى4ع3!ه6!لأبه!8ه"*"،+"!ث!543)،
ا!ع*ه،4ع*ه+".4،230لا،أ،ع

د!لاعاآ،ه2إهـ!،)آ،4!ه.م!3"اة)ا"ع

!431)اأ7ح**4،440ة6832.أ!لأأ

(لا!"م،))أل4كا!هـلأ!4،"*،3"أه""4لاعش))!9طهـع"،!!نلا+ص!ح"م!
!ن"8!لح،4-ء*+!،اة،ء*"44،0ع!"-44ي1،*44ه*3ة!،،ءه"!*ناهأ،

8اع5"4))حة*3!م"ة4!ص*7!م!،*!"أ"ح3حلأ،أ*هيأ9"*؟لام!!*5"ء*،،3،،ة*س!7
44ح"هككالاكام844ح"،ثه!*ع44!سطجه"،"ع!كا!8؟!2ءىم،45،نهلألأ*

مه034.*8"!ص13،!،)لى!سحا!3!41!ء*لهه
4ذ+!م!ة،3مءع،"يهم!*حط!.

!3*هلأا"حهآ3!*ذه!ح!س*!*"،عكهمأة6!كة،،ء،"ء+**ء*ة-
!ع38آ34!4،"!س"أ!*ة+3ة3*3آه"،،!ص*!ء*!*ءل!ه*أ،*ة،ح3

"1،5،!س4ءح،*أي3مح"3!،14،ال!37ءأهلة7!س33ء،4!م!""،ح،(لما"

ح48،س!"ظ80لأ*ىف!أل52أ(3*ح(لما*ة3"!سلاذ،ولص!3ة"ةعكهة("ذ(!

!0493آهآ"ء"،!ع4،نأة،53!ال3ح3آه3"5،ة،ئأعة!*4ح7!م"8ء
ة(73!س+هم3،*فىآه!مظ،ر3!س!3.*هةك!ل!،(س!لأةة3عألك!مء3)ة*-

ججلأا!(6س!كهلأ،3مهي!م!س(6\ءة،43حلما84،كاكهولءة!س!!حآ*4!صالح5،!3
م"ا3ة،،!3م!ي3كهآهآ!ح،م"لا(3!ع*ة"ج*+!سذ!ص4*5،ال8!يهم

*3"ألما3مبخهلو.7،!أحآ!ث!!س(ذألأل!هآء!4!هلآ+"3"!3.(ول!كأة!!5-

2!*!سع،53آه(4!نيلأ)"ء4افىئم3"5.آأهة(!يلمالإ+34!،+!طح3

،4ع"35"4حناله!أ،ذلأ4لهـ(،،!سلى)ةخه*ألح*عه*!37"كللأ(4
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ول59ج3،آ8!*!ح،45!!*!صحلأ*حس!*حمهـء4!حح!كه3ذ3!سح"ما

6(ع"4ءأ85!!ي،3!"!،!ءط!7!ص،!مولهطآولله!،ح!344ة!ح8
406!(ه"4!م3ة7!س*،363ذ)!ل،ة!3(ع!4آه+ة4،*هحة!4*"فى
948*ء!!أ*5*كه354لما3!*+45*ه*ة!ك**"ححكأ3!!(3ول،+هـة

"!ءآ*344ء323و!س3لما5،(430علا!".*ك!م!"!م3+*!ص3*ص!"*ه
لههة،ط*!ة*ذول"،(4!س5أ3لهأ!س53مأ؟أ03ع3!

ص!ط""!،"!6)جه"،ة!!"ةه*023"4"393امبهل!*ذ-ههمل3*ع*!ص،!-
!ةه*!ه*5،أل"3ة4،!*4،!ث!م*علمهمة073"،"003ح4-!هيمز
هح89*حح52ذ(3*،+*ذ!ملأء!شايي(لاهة،4!!ك!م*ع+"لهام!**

*!،،3!ذ*!س*"آ*ةلأآ5ة*4آلما3ة!س5ة*(ءأل)"!سةطلا*هب!25ءة4!

ي5*"30ذ4ة5)"."4!س!3!م!!أ*"!033آكا6+(!س33ء*ول5-

ط!**عآول!34*،ولهمه"،*!،طحه"ذ**ءةمه84!مله!!اكه!ةع**
3"أية3يأة!*3،ط!7!!!م*!م3*،،الكل!كأ!!ح4ة*005"لما3*ةعط"ط!!هل*ذ

عط"ى0،83لهأ3*!س"ذ3*2ء34!أ،08!ل6،آ!ع!!مه"!ث!ص!ي6333ة!"
اك!"ح4"5حطآ!3ة(!!ح!صهمء*!ك*ه*53!م!ححه*"،ةي!ص3.
آآ.3يح3!أ!ث"،!،235،"(4!م"!هك3!هل4023!ث!ص63ه*اعة43،حم(!طآ!لأ!ة

س!به!س!!نه603!كلأ4آ04ثولة!أل(4!س0،أ،3!س!024ة3!س!3ح!س30،،!هيح

!،3ءط،6ء!!كآ4!آآ)"ك!ص!3،لا+63!ص)."،أل+حح"،!"!ة*!ذ!م(س!"أح!ص!ط
!مذ!(ه!30،يهلاهي"أ،!مهظء3!*.،،،،ول44،"!سال*اك!م،ذ!ص*ح*3

كه!!كتر"طذ3*35!*ة!ك*5ء(ط!س!"!ث!*!2ء3!!س+،كل!ذططح

ط!صط!،4حء*،ذذ7ح4:!!4ء(ط!ص3"!سه"،ع-4!*ع*93ذ3354

طة!هث(4!س*"ك!3:ل!آ"4لأ4!ص3الأ!أ!ح3!*لو*هنلا3"!يط"لو!!*4!

م!،3غ4ء40.،،!ولم"أ(ة3ح*44"آءح4ذ3،ح*ة!!س53م"ط9

!903اممع4لهة3آ!.ا!م4م43040ولحج*ولءحة!س("اث*."4!مه-*لا
"!س،"!ص*!33آء343ة5(ح"!640ول4!7!ص4*ءس!س!لما!أة4(ء3ة4!م

4،"كل!،403!ص3ءولعح،!س!!*4!5أي!)8لأطغ3عذ!،ذآ*ء(*ح

4)غ!!س.ع!س*؟"!مه33ه*43!*ع"!سع،"4!مه3"!،"!م!سلىكا!ط!*أ*!

عكا،ولهم!5س!فىهس!وله53ص!*هيولمه(ا!!،+ء330ح،!(ع4ط(ذكثلأ

؟4!سةمهث،83(ء3*آص!ط("35،+املا!!(آ*ه2ءط"3حه(ذص!م*ص!(*ول

ه")حله!كه.لا64!مه*53!س!!هلىول3!،"ع،"ع42!3كا!صع*،.!ط؟لهأول"ه

4!**!سلى3!سع!صة7ح4ق!ذط"3*ذ!سة"!،!ذ4آ3ء*!ث*!س"3ء!5!*
ص!*!*،ط*هيه!43حولةح!3.33لو!"03!م4(04!(ط!م3!*ح"ح3-
!5*!3له!4هم!!ه!حة7!"أ!4كل!ط.ء!ه!طكاهم!!كي!*!س*-س!

يا9!ذ*(!س4!(!*!!*األةهم!3ة"024ةط3،ةم!س،!."!033!.،ة*.

3ش!.ه*،4ة3،"4!سس!*3ءس!،34!،!ص3ح++343:،،مآ+ه!
34"+ثمةص!4حلماة!33"ح4،س!7حآ،*ع+هم!*!53ول4*54")ة!م

أح!3!!ةلأ"،ثع2"أهأأول44عع**+طهول"أث!4قى!3ذ8!م4.33م!"!!

4!حك!ء3481س!لهأمةا44ة3*ه*!3(!س33م5!5""!ل"!3!ةةكاحه
!،"44!ة!ح4امل*،*4!*!سحط،ة!6ولس!*كلم*443+!هل!03ة++،ءـه
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.ثةرـه!!*!ص*!آ*.

ءه"ح!ث3،ال!ل25!*1لا،(4!مة"+ة3!مهم4ة3!ث33ذ34!حا48*!ذ

44ح*،**كأهء!أ"ولعفييلأطه!*)+ح4أ!ة!ط(،ح!ة43ةة!ن"كه
لاهي38،بج!!ة!3ء،8!حط*ه")!م4!م303قىط3(ة-!ث!8"8لا48لة-

8؟ح3!س3ة"(،،ء!س3،!\24حة4تة!ط("!مءم30*!ملا3ع،4.0"ة
"أرحكأ!سة،8،6"4ح3!،*ح17*"!أح،ب4ءكه!!م7!س3،!4ثه!ة،3!!ك)"ي

!3أ4*لماء!ي!)84ء24ح*هك8!ط،عاد4"لوه!ث!!هي*!س4ة3،ء"!م
5*هحة4ح3ح4كةأ!4ح،!!ص+ة"*هر!مي"453!لهة"ط!مهقيولم!

!اث(4ء3آه!،أ"*ه"!،ط!م"!الط!*!م:لأع!*كه!،3أ3،!م!!ذ
كه5)+ي*!ح!3!*لها،*كا.ه؟طح4.33،"5"أ!طذط33لهأحح933آ"(،ه*!ص-

!ص!لا،ة*ء9ءم3!س!م3!م5لأ*!طكل!(ذ*ة"033ذة،!(حكاه"ع3**ةع،

!441ةكه4!3،لأ3!+4!"!!!ص!ول،ه*،ء!ك4ء"ج*؟!ص*"،"طة!

3!لا؟4ه*5.!2أ!!س*،،أ*(49!33!ص"(ةه*3!4*ء*ح!س!ي!ة

3!م(م!ح"6"5حطف!ه!7(ح!ءلأ"3ء("!ح*هكة،7م!ط؟حه*!؟5-

*ل!ذ"ة!همأد!!ص*ء3!*4!7!م*!ص*!س!*حله!كا!ال(4!س*(8قيع!ع4

لأ"330()آ3،"*4م4!م67!ها!3"+ه!"3!م4ح*ذ!تام"!

ح،)"هعلا34ة3آ3!"6!س4(0*يأله!م!")آح4ةمث!س!هل،،ذع3همبم4ح
!ص!3!س.!،"4!س7!س*حكأعكث!م!ط(*!لملا"ء""ح،ةعآ5)"(ا"ةهك

م!ول344)0،8."5"!س+4*)"؟ع4*!أ)4،لماة"يأه*40!"!3!،،م!ث!،

4ذ؟الماح!ذكدس!طحة!"33!"!لأ!ه!ع44!ص3.!ظ!ذكالا*بم!ءطلث!

غءك!!ص!ه!"،ي،ة*"ط3لأ،ا!3ط"!سءأ20.40"430*ذي*!6لماح4

!\7هطع؟"4ة035ع،!س*4حثا3ح\3!سا!أثهة5ول،*ة4عه!ص*4ع!!م،ال

.(لهمة3!ة!ة،"3أ3*!!ف،35،*5،آ33شأ3ع"لمايأعة3،حه!أ!!آلو-3!ل!3

6!*!335!8ايا!3لو"!سأ.""3(+!"،أل!م!س،"+"*3،دأحث!ن!4!م3
ش!لى!3،كهـ343031ذ3،!!ة.ا"،""4عع"آ،3!،امل3حآهءط؟3ط"آ،م!ك!ح

!س!صول"ثا3،لأ3ء"؟!صلأ3آ"!ج!ل!!بر،-ألا"،،حآ3*ءذ(ء"4!م!س5،!"!ص*له!3

هآ44+(3ثه33!م74أهاث!ه!!67"ةحط4!!م*53!*3!آلأة4-ح

لا،3،لحهثه!ة"35س!*أثا5"!س3ع*،الأح!*43،أ"،،حث،،،.عط"
*042)ع5ل"لا!مي"،لهأ334عهآ3!م،هآ"4!35ةجة،"ه!"طة3*!م-

**،.طحأكا!لأثاه،طأله!!لهألهأ4ح4ةكل!ه"3آهذ(3حء!ه!هءهكة8"*هة

ء36\*ح))!3،!ث!س9س!ولبى!،1ء73+آ"ء\أولءأله!3ح4يث!3!!هل"

4امل!ة*آ!م674"أآ"4!سح43ة3ةمور33ي3ة!ل(اي*ع9،**3م4-(كافاول

،!س3.33ح)*+ة،"+*8"لو30،7ع4"3هأل،!*6(5مأ4!سح*04،فأ*ة.ع

هآ"!ح،أ!أح3!+)+ج3أ(5.-آء"4ع!طء3ء*ىف!!آة3!س3،ذ-
!لهأ!*أ3*5(ع33لأأة(هيلاذهم*6!سل2).5،*!!ن+*3،!"ةه*.

لإ*4409!ص!7!ء!ث3!ص!خ!.لم!9ة!الاحل!!!أذلات!!م4!س53ة!ة*!أـه،ذة9
امل،؟أ!2ع75لا،اثغص!،ثلأء*طفا+4لماس!بى،ي"033!مه433"هك4"!!املة34-ج!ي

ء*اشاحا*،آخ!س،!،"!أفأ4خهث))*0(4علأ3!*3كهلمامح،اأ*("8لأ

"!أءح3ا!؟؟اك"،عث!!س.أ!م،5هس!خاجآ!5!!اال!ثا،5!!)84+أكال52

،.4جط".!ا!ةح(أل*!املعةة3ض4،*عآهآ7عط(*06آ"!3،،!!
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هـلاه3ج!*4!أ*!!س!،س!هك(أل،ع،!ألهامل*4ةرث!2+ة،!ث"0،45لماكا3!م9

8؟آ!س3()،!صء3ة،*له!لم!*آ،ث!،"ح3ة!*!-لاة*أ*!+(!!س5لأ،!سذ3"م!

*ح4733فىحذ4هم(ع*.أع،84!م3!ة!نكاه3لاح3!ص."4،ا!لماه8س"!م"

"اس!"ة،8"!3!س،م4!لس!س!"ثع(*حي19،3لما3)،ألله!ل!ول،خ*هخ*ة!

،ه،أل؟س!ثا!ة"8،ءج44مم،ع!ملاآ2"38)6!م3إلطء326+4أسا4،(4ء

هكح،)3!صة3،آه*م!جم"لما+ع(*"4،+،،4ول*لماعح!س33!+3"حح"ذ-

ذ،ءأ؟3آ*!د304حلما3،ا.،ج4أ3لا-(فىحم3!س"آ(ط!مهءحمي!"هكهدأة،*ءة

"ط08،*"!،اة9!ث47!*8ىف!!ص!ث*!يثغهآص!34*أ4لا-ه(لأ(ال!**3،!-
،؟)ءةلهأكه"ء*حآء!آةص!ل!آ"ك!3،+3ة7!صخ4لا3*5*ذ44!سع)+آث!ةفا!س!

ءم"4جةملهملا،7ح!3لأي3،*24س!ك!ه3ءحة35ذ*!امل،!3135*هكء

ح!سماة6،!صأ.0(4ح4!3،+.لأ*هءآ"4!س*4أل(4،*ة!سلمة!ص!ل-!صولي!س9

17آأ.أ؟\47ة"ح"آ!ص"!م3أ043ي8،8أحلها4.ع

817،ع"ا6\3ح"333م35،*"4جس!*ج+8!كء8،*3!*"4ة!س4*هة
674ةخ4"*3ءط،،!ب4ح"ع33"ةخلما5.لا63ءهظ،،،،("3ذ*4"،ألة(ثة6،!م

(4غ!("م35*!مه3!ل"+35+!مبهك!3!هل4ح7ه"402أ!طح+ح3ة،ء2

حلاهة.ك!آذ،ا"لأ)ة"3ذة\7أأةة+،ثه.،،6ككاعآ.ج،"ال3ط!ك.،،2،+4!هل

لأ،،غحلال!،8ة)83عحلح"،ة)1513؟،،!4+ص!321ء335"2أ،"3)"!ب،3ة*!س!

*03!آهلهأة3فأةآ)،لهةس!34!3عم!اي*بمآ35،أل"لماه3غ(:3أ"آالح3حع3ة

ولطمآةكهث!4!3!س+4"!سأل"أ"ةح3،ء،!4،-!!هل.3688أعلو،)+!،أل173ة،،

س!!آ(5*م!ح*،كلأ"هح431،!أمآله!3ءلأس!764\5ء+هح1،4.8،أل"!س-

ةج3"،ألأة!،،!سنهلأ+أع3!مه3+،آ4،ا!آفا"!اكاضآ(+3آه،لألأحول!4

،4!س7ثه3أل!س(3!،"4!3آ،ثعلماس!84.آءالهأ8!مهح3ثكاحع4ةه"ال،(ذ02(5*

*ة3ع3(0!،،ة"اءلأأ!س33ة7ح!مالأح(ثهةلاأه.لألا"ذ،"+،*ء3(+ص!ح+

ذ"83لهأ!ةة8ححءآث!ل!ة3طة*4،ة(ة3ع6،ة4عولم44!لا3"!ه!ح!كه-

م!!لأ3همأمفىكأ""5*ة5،،آهح533ع33"*:41،ال""،،4ءع!همآ\7لإ5*ة

حثا،53!س52حط(لإ31همأةع3،!*،أ(4!ع5،أل"5""!ك+3ة؟،4اكليأ*-

م!س3ة"!م5!ط!ص3ءأ!ة*!).*ع،!أ4له!3!سلأ،لمالهأءم!ع!،،4،4

!س*+األ7ة،8+"ة5)"آهلهأ4ة3"3!سا!40-اكا!اة3آه*+أ34ء".ل!!س4!*9،

ع7!سولة،8ءول3**!،ة734!س33ة*ه،!+ء،لما4"35اك!6،أل6!+،+53!

م*6،5"83+اك،ح39!همةع33*هةآهيمهم!ظههلأء84(4!س3ح5،"!س"م

ة،3ح"ا+!8،03،ءةلهأذر،لأ،ثعلأحء)أل7أآس!اءأآم4!أم!*ة4!ثلىله!!1*،-

8،ةلماعا،ول!4ط5ة،الهالح*فيج33ء!حأ،43جآ!صخم3.لإس!33ح3،اس!جى-لأ"

*5"ا!ن؟لما!لة!سح!ثلىءطع!س،8!له"أ!م3.6ذحلاط3كاة"أهـغ6!،*جآة33

!سة(إآدع2لأ5أل،،ع!س4لأ3حلا4!س3ه!مة(65آلما*عةع4،33.3!سح،ظح1،م"!

*!)ألأغ،،(4!سألء4(!ثة*."طني*س!40\7!س6،ع3+3!671،"اج)30

.،لأم*هعآ3اب""53(أ،8!ةبم3آكأ*!سل!33ماججنآ،أل63،"+34،4!هل3-

4*،"1!،8ء43*!لا،)ءة!ص)04،،ء"أل!سح،،أل3ة*1،345،،)1!ك؟4احسأ7!سأ

هم*أغ،*ألج5،ألآ!س35ح4417لما*!11"3ءاآلما!ن(*ءة3،لهأ5جطءآ4!آ،4

ة*4ة"ح3!س،\،1لألم!!لماء!ج3*فى!أ33ية5لأ،5ءآ!!لعح،ة1.14.
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،400!!س*ة"*.

3!حس!ءط،ةكي،،ذء*!،ه*3هك*!ع3ء23!س!،"!*همل(ألهس!8
س!ته!ه"3،"(ة3.0،8(4!!7!ء،!س،!3ح*ص!*ح!*ءول3،ذ!

كث!4ة!س4،4ع5لا6ا"*عذ530*3عةلا!لأ،+ول480،4!ص!ه"-

6!3،ةح،(4!ص!*،كأح"أ!س"5(ءط،ول4ةح3"لما6:طة5"!س+ذ6،!80
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لإسلاميةاقلعقيلائيلهبافى

"الإسلام"شرح:ول53!!ممرجانقتابعننقلا

ذكرهاكرلفالكتابمنالعربيةعنالمؤلفترجمها

كاملاالانجليزيالنص-للنصالكاملةالترجمة-المترجممقدمة

المت!يممقذلهة

نقلقدفهو،الملحقهذافيعندهمنبشيءيأتلمبوشجورجالمؤلف

يجبماأي،الإسلامفيالعقديالجانبفيهشرحمرجانلهيقاللمؤلفنصا

والكتب.الإسلامفيارممانيالجانبآخربتعبيرأوقلبهفيالمؤمنيعتقدهأن

أكثروالقدربالقضاءلإيمانوا،والناروالجنةالقبروعذاب،الصراطتناولتالتي

المسلما!طانضرورةأمامقليلاسنتوقفلكننا،حصرتحتتدخلأنمن

.يسيرةتعليقاتمع،مرجانالمؤلفعرضهاكمابالشفاعة

وأالمؤلفترجمهوالذيالمقالهذاكاتبمرجانالسيدعندالشفاعةإن

شفاعةعلىاتكالأ،الدنيافيالصالحاتعملمنالحقالمؤمنلاتمنع.لهترجم

بعدإلآتأتيولاماشيئاتتأخر-مرجانقولحدعلى-الشفاعةلأن،نبيناعاقيشم

علىالسابقةالعذابفترة-لهبالنسبة-قصرتأعمالهحسنتفمن،لأي

الشفاعة.

الدينفييقابلهاالشفاعةفكرةأننقولأنحالأيةعلىالضروريومن

وافق-المسيحيالفكروفقعلى-السلامعليهفالمسيح،الفداءفكرةالمسيحي

بتعبيرأوفيهاليشفعآخربتعبيرأوأمتهليفديبإرادتهالصليبعلىالموتعلى

الحقيقةفيالفكرةهذهوكافت.آثامهاالبشريةعنأوأمفعنليتحملثالث
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؟آثامبلاالناسمنفمن،الأوقاتمنوقتفيالمسيحيةانتشارأسبابأهمأحد

زالتولا-الدينيةوالمجامعالكنائسفيترديدها-عند-الفكرةهذهكانتكما

شديدين.ونحيبببكاءمصحوية-

ذكرفإذا،الجمهو)-منترحيبأالإسلامفيالشفاعةفكرةلافتكذلك

شديد.بوجدئح!نجمالرسولعنوتحدثواقلوبهمرقتالشفيع

الإنسانلتخليصالتدخلبمعنىالشفاعةتنكرالكريمالقرآنآياتأنومع

التالية:الكريمةالآياتمنيتضحكماذنويهمن

.(255:)البقرة(بم...يإذنجهإلأمجنذةي!ثئفغاتذيذافن...!-

.(53:)الأعراف(بم...نناقيثئفغواشئقغاخمنتناففل...!-

لأ،س...ارتفنىيفنإلأيشئقغونؤلاخفقفئمؤفاأيلإيهئمنجينفايغفئم،،-

.(28:ءلأنبياا)

.()!م:)العراء(يمشتافيينبمننناقفا!-

.(48:)الهدثر!بمالثتافبينلثتقاغةتنقغفثمقفا!-

لثتفيغؤلاؤبيئذونجهمننفمنيسىرتهئمإنىئخثنرواأنيخافوناتذينيهؤأنذر،-

.(51:)الأنعاملأبميتفولطتغتفئم

ائغرلثبىغنىاسئتؤئتنمأيايمسبتةنجيؤالأزفىال!همئفؤاتخققانذيالقةرتكئمإنمالو-

لأبمتذكرونأقلاقاغئذوةرئكئمالقةذبكئمإذنجهتجغدبمنإلألثتفيعصمنفاالأفرئذبر

)يونر:3(.

ؤلاخميملبمنبلطالمينفاكاظمينائخناجرنذىائففولثإذالآفيفةيؤنمؤأنذرفئم!ثو-

.()8:)غانرلا!بمغاطي،عيفنش

شيئآ.اللهمنعنهايغنيلنبأنهفاطمةابنتهيذكرهمح!اطصالرسولوكان
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علىساعدتمريحةفكردكانت-!احاأيةعاص-الفكرةهذهأنإلأ

الدياناتأصحاببينخاصةللهجرةالثانيالقرنبعدالإسلامنضر

الدعاةأنمعهذاكل،خاضةالمسيحيةالفداءبفكرةتشتعواالذين،الأخرى

لاتوله%!ئهاعلىمدللينالمسيحيةالفداءفكرةيهاجمونكانواالمسلمين

تعالى:

.4ءا(:)1!ءنعام(.بم..أخرىوزرؤافيرةتزز!ؤ...!

لكلماتهموالرآصدعليهماللهرضوانالصحابةلسيروالمطالع

اللهمنطلتاولا،ما!دعالنبيمنللشفاعةطلتافيهايجدلاودعائهم

شيوردتأحاديثفهناكحالأيةوعلى.الشفاعةيرزقهأنسبحانه

كما.(للهجرةالثالثالقرنفيالضحاح)دؤنتالشفاعةعنالضحاح

وردمايليوفيما،الشفاعةموضوعفيالإسلاميةالعقيدةكتبأفاضت

العزأبيبنمحمدبنعليبنلعليالطحاويةالعقيدةشرحفيعنها

وشعيبالتركيالمحسنعبدبناللهعبدحققهالذيهـ(702)الدمشقي

كماالنصهووها(طبعاتعشرمنأكثرمنهوطبع4"ا،)نشرالا!رنؤوط

ألكتاب:ؤجاورد

الا!خبار".فيرويكما،حقلهمادخرهاالتي"وال!ثتفاعة:قوله

ومنها،الأمةتينعليهفئققهومامنها:(1)أنواعالشفاعة:ش

:البدعآهليمنونحوهمالمعتزلةفيهخالفما

.42011.430)"البارىو"فتح)48-14713"الافشاوق"مجموع:انظر(1)
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منش!ئنمبنبيناالخاضة،العطغى،وعيولىالا4الشفاعة:4!!الاالئوع

أجمعين.عليهمالثهصلوات،والمرسلينالأنبياءيمنإخوانهسائربين

عنهمالثهرضي،الصحابةمنجماعةعنوغيرهماالصحيحين،دافي

الشفاعة.أحاديثاأجمعين

!هابممللىالثه4و!سرأييئ:ةقال،عنهالثهرضيهريرةأبيعنمنها:

ئتم،تفستةمئقاق!ه!،ئغجئةؤكاتمت،الذراغمجئقاإليهقذيغ،بقخم

الا"ؤلينالثهذاك؟تخقغمتمتذرونؤقل،المتاقهت!تمالتاسيىستيذأتاقاذ:

وتدئوالتضر،وينفذفمالذاعيت!ئقففم)ؤاحدضييدفيوالآيخرين

قيفوذتختجفون(ؤلآئطيقونلاقاوالكربالغتميمنالتاشقيئفغالشض!،

ألاتقغكم؟قذقان!رتألآ؟لهيهأئئمقان!رتآلآلتغف:تغفالتاس

،آدمآبوكم:لتغفيىتغفالتاس4قتقورتجم؟إلىتكمت!ثئفغقنتئنهرون

!يلثؤتقخع،يتدهالثهخققلثالتشر،أبوأئت،آدميا:قتقوئون،آدتمقتأتون

ترىألآ،رئكإلىتتاقاشئقع،تلثق!ستخدوااتلائكةؤأقر،ر"وحهمن

مت!يلاغجمتقذرئيإن:آدمقيقو،تقغتا؟قذقاترىألآ؟لهيهتخنقا

الشتخرةغنتقاييوإئه"،متقهتغذةتغضصتولن،متقهقبقهتغمتثتئمغضتأ

قيأتون،نوحإلىادقموا،غيريإلىاذقموا،تف!سييتفسي،تفسييفعصيست

اللهوستغاك،الأرضيىآهلإلىالرشهمل4أؤت!ئأ،نوحتا:قتقولوننوحآ،

قذقاترىألآ؟لهيهتخنماترىألآ،رتلثإلىتتافاشئقغلهثتكورا،غبدآ،

!لن،متقهقبقهتغضبئماتئمغفتتآمت!تلاغضيحتقذرتي:إننوح4قتقوتقغتا؟

تثصيي،ق!ميغقىتقاوت!غددغؤةليكأتصتوإته،متقهتغذةتغضت!ت

إبراجميتم،قتأئون،إئراجميتمإلىاذقموا،غيريإلىاذقموا،تثسيي،تفصيي
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ترىألآ،الا!رضيىأغليمنوخييفةاللهتييئأشتما،إثراهيميا:قتقوئون

غفتتآمت!يلاغضمتقذرتتيإن:4قيفوتقغتا؟قذقاترىالآييه؟تخنما

تف!مييكذتايه)2(،ؤدكر،ضثقهتغذةتغفتتؤلن،مثقهقئقهتغضبا(1)مئت

آئت!،موشىيا:قتفولون:موستىقيأتون،موستىإلىاذقموا،تف!سييتفسيي

إلىتتااشئقغ،الئاسيىعقىويتكييمهيرشالايهاللهاضطقاك،الثه4رشو

نإ:فوستىتفمقتفوذتقغتا؟قذماترىألاييه؟تخنماترى،ألارثلث

يمثقة،تغذةتغض!ت،ؤلنيمثقةقئقةتغضمثتئمغضبأالت!مغضتقذربي

،غيريإلى،اذقئوايي!فتتف!سييتف!سيييقتيقا،اوقرتئمتفسأقتف!ثوإتتي

الله4رسهموائتتما،مجيسيىيا:قيقولون،مجيستىقتأتون،ىتم!يجمإلىاذقموا

فيالئاس!ؤكقضستهؤ،قكذاقاذ:،(3)هئمحو"رؤقرتتمإلىائقاقاؤكلقته

تقغتا؟قذقاترىألاييه؟تخنماترىألا،رتلثإلىتتافاشئفغاتفد،

ؤلن،مثقهقئقهتغضبكاتئمغضتأمت!تلاغجمتقذرتيإن:مجيستىتهم4قتقو

وأالصجحين،."المند"منوالتصويب"لك":إلىالأصولفيمخرفت(1)

لم:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن،سيهرينبنمحمدعن،أيوبطريقمن(3358)البخاريفي(2)

لإ،ستيمإنيغ:قوله،وجلعزاللهذاتفيمنهناثنتين،كذباتثلاثإلااللامعليهإبراهيميكذب

له:فضيل،الجبابرةمنجبارعلىاتىإذ،وسارةيومذاتهوبينا:وقال،(كبيرهمفعله،بل:وقوله

شأتى،أختي:قالهذه؟من:فقالعنها،فألهإليهفأرصل،الناسأحنمنامرأةمعةرجلأهناهاإن

أنكفأخبرته،عنكسألنيهذاوإن،وغيركغيريمؤمنالأرضوجهعلىليررسارةيا:قال،سارة

اللهادعي:فقالفا"يخذ،،بيدهيتناولهاذهبعليهدخلتفلماإلها،فأرسل،تكذبينيفلا،أختي

،أضركضلالياللهادعي:فتالأضد،أومئلبائأخذ،الثانيةتناولهاثم،فأطلق،اللهئدعتاضركولا

شأخذضيا،بشيطاننيأتمتمهإنمابإنانتأتونيلمإنكم:ثغال،حخبتهبعضثدعا،فأطلق،فدعت

نسصهكأ-الفماجرأو-الكاؤصكيداللهرد:شالت؟ضبيئم:بيدهفأومأ،يصليفائموهوفأتتهححاجر،

.2ء4-اء2كاا"البارقي"شغوانظر.ا!ماءا!اءبنييااأتلك:مريرةأبوفال،ماجروأخذتم

.142"13812"الصحيح"الجوابفيذلكبطانظر(3)
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مخفليإلىاذقسوا،غيريإلىاذهبواذنبآ))(يذكرولممتقةتغذةتغضتمت

الأئبياء،وخاتم،الثهرسموذأئعتمافخقذ،يا،قيقولون،قيأتوني،تخةإنجم

ترىالا،زئكإلىتتافافئقغتا"خر،ؤقا،دئيلثمنتقدمماتلثالثهغقر

ساجدآقأقع،الغرشيىتختتمافآزبفا"فوم"،تقغتا؟قذقاترىألآفيه؟تخنما

الثتاءؤخ!مئنقخامجد؟،يمنؤئفهفني،غقيئاللهتفتغئتم،ؤتجلعرئي

ستل،رأستلثارقغفخقذ،تاقئقاذ:،قبليأخدغقىيفتخةماتئمغقيه

تارلمحت،أفتيأفتىتار!ت،اقتيأمتيرهمتاأيا:4وق"اق،تشفغاضئقغ،تغطه

يمنالأتمنالتاهمبمنغقيهح!تاقيلآقناقيلثمناديخل:فيقال،أفتيأقتي

والذي:قالثم،الأبوالمحبمنسيواةفيماالئاسيىلممركاءؤهم،الجئةائؤالمحب

وأؤخمخر،ضكةتين(2)امكاتجتهقصتاريعمنمصثراغينتينلما،ييدهتفسي

للإمامواللفط،بمعناه."الصحيحين"فيأخرجاه.وئضرى"قكةتينكخا

.(3)دمحأ

طرقه،أكثرمنالحديثيمالهذاهمئ!الاإيرادمن،العجمبكلوالعجح!

كماالقضاء،لفصلتعالىالرئثيأتيأنفيالأولىالشفاعةأمريذكرونلا

سياقومقتضى،المقامهذافيالمقصودفإنهالضور)4(.حديثفيهذاورد

نأفيالأنبياءمنبعدهقغنآدمإلىت!مئت!ثئفعونإنماالناص!فإن،الحديثأولب

سائرمنسيياقاتهعليهذتحتكما،مقامهممنويستريحوا،الناسبينيثصيل

.(ب)منستطتذنبا"يذكر"ولم:جملة(1)

منالمصصساعينبينماإن:مسلمولفظ""المسندمنوالمثبت،خطأوهو""لكما:الأصولفي(2)

وهجر.مكةبين+صاالجضةهمصاريع

.(104)وملم،(4712)البخاريخرجهوأ،مفتدالزياوا،4كار-43512المسند"فيئهو(3)

.الجزاء:مكةعةمطبووئي،اثحر:()وفيو)د((ب)و)أ(شيكذا(4)
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وإخراجمةم!الاغصاةفيالشفاعةيذكرونإنماالمحزإلىوصلوافإذا،طكأقه

النار.من

هو،الحديثمنالمقدارهذاعلىالاقتصارفي،السلفمقصودوكأن

منأح!خرونح!او!!نأالذين،المعتزلةمنتابعهموقيتالخوارتعلىدالهس

الصريحعالنم!فيهالذيالحديثمنالقدرهذافيذكروندخولها،تغدالنار

للأحاديث.المخالفةاليدعةمنإليهذهبوافيما،عليهمالردفي

الإطالة،ف!خولولاالضور،حديثفيبذلكالتصريغجاءوقد

!،إبراهيتمثم-نوحأ،ثمآدميأتونأنهم:مضمونهمنلكن،بطولهلسئفته

!ر،فيذهب،تخكانجممحمدأاللهرسسوليأتونثم،عيسىثم،موسى

وكعول!أرلث؟ما:اللهفيقولالقخم!،:له4يقامكانفيالعرفيتحت

لهشتعني،الشفاعةوعدتني،يارهمتفأقو،:،تخطنجمالثه4رسوقال،أعلم

آتيكمأنا،شقغتك:وتعالىسبحانهقتقول،بينهمفاقفيى،خلقكفي

،السماواتانشقاقذكرثم،الناسمع!ن!اق،قارجع:قال،بينكمفأقضي

القفاء،لفملوتعالىسبحانهالرلمحثيجىءثم،الغمامفيالملائكةوتنزذ

الثهقتضع:قال،التسبيحبأنواعي!تتحونهالمقربونوالملائكةوالكروبيون)1(

إلىخ!كممنذلكمأئضتإني:4يقوثم،أرضهمنشاءحيثكليسيه

جميئفإنما،ليفأنصتوا،أعمالكموأرى،أقوالكماسئضعهذايومكم

ؤمن،اللهفليخقل!،خيرآؤجذفمن،غقيكمتقرأوصمحفكم،أعمالكئم

إلىالج!أكر4أفضىفإذا:قالأنإلي،نفسهإلاتلومنفلاذللثكأوجذ

بذلكأحققن:فيقولون؟الجنةفندخلرتناإلىلنايشفعمنقالوا:،الجنه

.المقربون!حم(1)
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.(1)ألمقوكتمه،روحهمنفيهوتقغ،بيدهاللهخلقهإنه،أبيكممن

ئم،موسىثم،إبراهيمثمنوحأ،وذكر،إليهذلكفئطلب،آدمفيأتون

"لهنماتي:!هض!االله4و!سرقال:قالأنإلى..!هسشنئمحمدآثم،عيسى

وئرحصفاخيي،ليقيعتغ،يسئتفيحتئم،البالمحببحلقهفآخذ؟2(،ألجتة

ساحدأ،لةخررت،وجلعزرئيإلىفنظرتالجنةدخل!تفإذا،بي

يفوذئم،خلعهمنلأحدبهأذنمابشيءوتغجيدهخمدهيمنليقتأدن

رفدتفإذا،تغطهؤسل،ئشقغواشقغمخمذ،ياارقغ:ليالله

ؤغذتني،يارلمحتفأفوذ:شأئلث؟ما:أعلئموهو-الثهقال،رأسي

قذ:وجلعراللهفيفوذ،الجنةيدخفونالجتهأهلفيفشقغني،الشتفاعة

جريرابن:الأئمةرواه.الحديث،(3)((هنجلادخول!فيلهمواذئست،شتقغتلث

بلة.ومقانأعيا:أي(1)

وآخذ.:(ب)في(2)

:زيادأويزيدبنومحمد،ضعيفوحو،رافعبنإسماعيلسندهوفي،جدآمطولحديثهو(3)

مخلدبنالضحاكعاصمأبيطريقمن(3ء)2هء125للطبرانيالمطولاتفيوهو،مجهولهو

أبيعن،القرظيكعببنمحمدعن،زيادبنمحمدعن،رافعبنإسماعيلعن،النبيل

حديثهذا:وقال،الطبرانيعنا48.اكاها2تغسيرهفيكثيرابنالحافظوأورده...هريرة

ولتافردنكارةألفاظهبعضوفي،المتفرقةالأحاديثفيشواهدولبعضه،جدآغريبوهو،مثسهور

ونص،ضعفهمنومنهم،وثقهمنفمنهم،فيهاختلفوقد،المدينةأهلقاصرافعبنإسماعيل

على!نوعمرو،الرازيحاتموأبي،حنبلبنكأحمدالأئمةمنواحدغيرحديثهنكارةعلي

يكتبأقإلانظرفيهاكلهاأحاديثه:عديابنوقال،متروكهو:فيهقالمنومنهم،الفلاس

علىالحديثهذاإسنادفيعليهاختلفوقد:كثير(ابن)القائل:قلت،الضعفاءجملةفيحديثه

منجصإنه:ويقال،جدآفغريب،سياقهوأما،حدةعلىجزءفيأفردتهاقدكثيرةوجوه

فيجرب!ابنومطولأمختصرأورواه.ذلكبسببعليهفأنكر،واحدآسياقأوجعله،كثيرهأحاديث

مح!بنالرحمنعبدحدثنا،كريبأبيطريقمنا!8"31ء81وه331-33012"البميان"جامع

أهمما-عن،الأنصارمنرجلعن،زيادأبيبنيزيىا-عن،المدينيرأتحىبنإسماعيرعن،المحارلي
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وغيرهم.،والبيهقي،(2)ات!صلييعليوأبو،(1)والطبراني،تفسيرهفي

تساوتقدأقوايمفي!هنج!اشفاغته:الشفاعةمنوالثال!ثالثانيالنوغ

أمرقدآخرينأقوايموفي،(3)الجنةييدخفوالهمفي!ئقع،وسيئائهمخسناتهم

يصخلوها.لاأدطالنارإلىبهم

فوقفيهاالجنةيدخلمندرجاترفعفي!هنجمشفاعئه:الرابعالنوع

الشفاعةهذهعلىالمعتزلةوافقتوقد،أعمالهمثوالمح!يقتضيهكافيما

فيها.الأحاديثتوائرمع،المقاماتمنعداهافيماوخالفوا،خاصة

عن،رجلعن:قالأنهلاإلإسنادابهذا3،32:ا31ء2وه30124و110117أيضآورواه،فذكره،ة!رير

"البعثفيوالبيهقي،42-41120ذاتهبالإسنادأيضأورواه،الأنصارمنرجلعنكعببمتمحمد

دهوأوس،هريىسةأبيعن،الآنصارمنرجلعن،يزيدعن:قالعندهماأنهلاإااكاا7ورقة"والنشور

فيالاقطانالحسنوأبي،يعليأبيإلىنسبتهوزاد،33015،342"المنثور"الدرفيالسيوطي

فيالشيخوأبي،""المطولاتفيالمدينيموسىوأبي،حاتمأبيوابن،المنذروابن""المطولات

كثير.لابن،2531)""النهايةوانظر.""العظمة

سليمانالقاسمأبوالمعمرينعلم،الإسلاممحدث،الجؤال،حالالى،الثقة،الحافظ،الإمامهو(1)

هـ.5ء3سنةالمتوفى،الثلالةالمعاجمصاحبالطبرانيالشامياللخميمطيربنأيوببنأحمدبن

.)كا!(الترجمةرقم116"السير"فيمترجم

لعا3بنى!يعبنيحيىبنالمثنىبنعليبنأحمديعليأبو،الإسلاملهشيخ،الحافظالإمامهو(2)

!ص،صبوضآ،حليمأ،عاقاذكان،المسضد"دزوصاحب،الموصلمحذث،الموصليالتميمي

.(او!)114"السير"فيمترجم.هـ(307)سنةتوفي،الأدب

"السابهت:ولانظه(11454)"الكببهـ"فيالطبرانيرواهالذيعباسأبنقولالنوعهذاومستند(3)

وأصحابلنفسهوالظالم،اللهبرحمةالجنةيدخلوالمقتصد،حساببغيرالجنةيدخلاتبافيس

الذهبيقال،الصنعانيالرحمنعبدبنموسىسندهوفيمحمد"بشثاعةالجنةيدخلونالأعراف

احديث،منكر:عديماابنوقال،دجال:شيهقالحبانابنوإن،بثقةسليصروف:""الميزانفي

"الكبير"فيئللطبرانينسبهأنبعد378110""المجمعكأالهيمميوقال،منكراتهمنالخبرهذاوعا.

.وضاعو!كو،الصنعانيئالرحمنعبدبنموسىوفيه:والأوسط
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وتخممن،حسالمحببغير(1)يدخلواأنأقوايمفيالشفاعةالخامم!:النوع

الله4رسولةدعاحين،محصنبنعكاشةبحديثالنوعلهذايممئتشئقدأن

حسصالمحب،بغيرالجنةيدخلونالذينألفأالسبعينمنيجعلهأن!4صم

.(2)""الصحيحينفيقيمخموالحديهمت

كشفاعته،يستحقهعمنالعذابتخفيفكافيالشفاعة:السادسالنوع

.(3)عذابهعنهيخففأنطالبأبيعقهفي

قالشقد:قيلفإن:النوعهذاذكربعد"التذكرة"فيالقرطبيقالثم

فيتئقغةلا:لهقيل.148المدثر:االشتالهعين(شتفاغةتنقعهم!ققا:تعالى

ويذخلونمنهايخرجونالذينالموحدينعصاةتئفعكماالنارمنالخروج

.(4)الجنة

كما،الجنةدخولفيالمؤمنينلجميعيؤذنأنشفاعته:السابعالنوع

.خلونيد:(ب)في(1)

"يدخل:بلئظة!!يرأبيحديثمن(217)و(2)ءاومسلم،(ء542)و(5811)البخاريأخرجه(2)

الأسديمحصنبنعكاشةفتمام،القمرإضاءةوجوههمتضيءألفأسبعونهيزمرةأمتيمنالجنة

قامثم،"منيماجعلهاللهمم:فقال،منهميجعلنيأناللهرسوليالياللهادع:فقال،عليهنمرةيرفع

"سبخك:ولخراللهرسولفقال،منهميجعلنيأناللهادعالثهيارسول،فقال،الأنصارمنرج!

مسلموأخرجه.(075)و(ء74)و(973)و(071)و(ء70)""الإيمانفيمندهابنوأخص!جه،"عكاشة

عنه.اللهرضي،حصينبنعمرانحديثمنبنحوه(218)

يارسول:قالأنهالمطلبعبدبنالعباسعن،(2ه")ومسلم،(ء238)و(3883)البخاريأخرج(3)

منضخفاحفيعو"نعم:قال؟لكويغضبيحوطككانفإنه،بشيءطالبأبانافعتهلالله

فيمندهوابن،2هاو،207و2اءهاأحمدورواه،النار"منالأسفلالدركشيلكانأناولولا،نار

الماءمنزتما:والضحضاح.)5ء4(والحميدي،و)اء9((هء5)و(ء50)و(05!)و(ء57)"الإيمان"

الكعبين.نحوإلىالأرضوجهعلى

.43)1)ا"الباري"فتحوانظر،24ءاا"التذكرة"(4)
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!ظاللهلو!صلرأن،عنهالقهرضيأن!ميىعن"مسلم"صحيحوثي،تتمذم

.(1)"هتجلافيشفيعأوذ"أنا:قال

النار،ذخلممن،أمتهمنالكبائرأهلفيشتفاغته:الثامنالنوع

ذلكعلمخفيوقد،الأ"حأدي!ثالنرعبهذأتؤاترتوقدمنها،لهيخرجون

الأحاديث،بصخهمنهمجهلأ،ذلكفيفخالفوا،والمعتزلةالخوارجعلى

بدعته.علىواستمر،ذلكغيمممنومجنادأ

أيضأ.والمؤمنونوالنبيونالملائكةفيهاتشاركهالشفاعةوهذه

.مرابأرتغتل!نج!امنهتتكررالشفاعةوهذه

:قال،عنهاللهرضيمالكبنأنسحديثالنوعهذاأحاديسثومن

الإماارواه.(2)"ىتضأمنالكبائرلا!هلي"شتفاغتي:!ئماماللهرسو،قال

الله.رحمهأحمد

بنسليمانحدثنا"التوحيد":كتابفيالثهرحمهالبخارفيوروى

:قالالغتشفي)3(،هلالبنقغبدحدثنازيد،بنحمادحدثنا،حرلمحب

،و)5ء"((880)و(ـه!اك)و(885)مندهوابن،14013وأحمد،2711والدارمي،)كادا(مسلمأخرجه(1)

.4!اا2""تاريخهفيوالخطيب

،2)313وأحمد،(2435)مذيواك،(4730)داودأبوأخرجه،وشواهدهبطرقهصحيححديث(2)

،"أحديثمن)ء511"الصغب!"فيوالطبراني،2ء117""الحليةفينعيموأبو،(202ء)والطيالسي

،(4310)ماجهوابن،(243ء)الترمذيوأخرجه.ء911والحاكم،(25!اك)حبانابنوصححه

كملحااوصححه،اللهعبدبنجابرحديثمن20)-20013"الحلية"فينعيموأبوم!ا!5)والطيالسي

ت!احديثمنأا"االبغدادخماوالخطيب،عباسابنحديثمن(11454)الطبرانيوأخرجه،ء911

عمر.

."الغزيمما"إليو)د((ج)ض)أ(فيتحرفوقد،ربيعةبنحيئغتزةإلينسبة(3)
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قغتاوذهبنا،مالكبنىي!نأإليفذهبنا،التضرةأهليمن(1)ساتاختقغتا

فوافيناة)2(،قصرهفيهوفإذا،الشفاعةخديثكاعنلنايسأله،المنانيبثابحت

لثاب!ت:فقلنا،فراشهفيقاعدوهولنافاذنفاستأذنا،،الضحىيصتي

خؤلاء،حمزة%بايا:ل،ةف9،ال!ثئفاغهحديمثمهتأؤل!شيءعنتسألهلم*

:فقال،(3)االشفاعةحديمثعنيسألونكجاؤوك،البصرةأهليمنإخوانك

فيبعضئهمالناس!قابخ،القيامةيوئمكانإذاقاذ:،تخطشتمفحضدحدثنا

لها،ث!سلفيقوذ:،رتكإليلفااشق!ث،فيفوئون،آدتمفيأئون،تغفيى

لسمثفيقوذ:،إبراهيتمفيأئون،الرحمنخليلفإته،بإبراهيمعليكمولكن

ت!ت:4فيقو،موستىقتأتون،اللهكييمفإته،يموسىغقيكموليهنلها،

:4فياقو،مجشىقيأتون،وكيضتهالثهروحفإنه،بعيسىغقيكمولكنتقا

غقىقأستأذنتقا،أنا:4فأقو،قيأتونييمخفلإ،غقيكمولكنلها،لسست

،الآنتخضمرنيلابها،أخقدةمحامد)4(ويلهمضي،ليفسؤذن،رتي

رأشلث،ارقغمخقد،يا:فيقالساجدآ،لهوأخرالمخامجلإ،بتلكفأخجدة

أمتي،أمتي،ياربفأقول!:،تغطوسل،تشفغواشفغ،لكيسمغوقل

فأنطلق،إيمانمنشعيرة4مثقاقلبهفيكانمنفأخرجانطلق:4فئقا

:4فياتاساجدآ،لهأخرثتمالمحاملإ،بتللثفأحمدةأعودثم،قافغل

ئغط،وشل،تمثئقغواشقغ،تلثيسقغؤقل،رأسلثارقغمحقد،يا

عنونتمله521ءكاا""عمدتهفيالعينيقال،البخاريصحيحفيموجودةوهي()بمنسقطت(1)

علىمرفوعوهو،اجتمعنا:لقولهبيانالبصرةأهلمنناس:441110"الساريإرشاددةفيالقسطلاني

أهلها.غيرمنأحدفيهمليس،البصرةأهلمنناسنحن:أيمحذوفمبتدأخبرأنه

.فوافقناه:البخاريفي(2)

.الأصولفيتردولم،الصحيحمنالزيادة(3)

خطأ.وهو،محامدأ:(ب)في(4)

http://www.al-maktabeh.com



3،لآ(الرابعالملحق

ضتتمالنقفيهفيكانقنقأخرفيانطلققمقاذ:،أمتيأفتي،يارلمحتفأقوذ:

اتحامد،يتللثقاخقدةأغودئتم،فأفعلفأنطلق،إيمالطمنخردله!أ،ذزة

ؤستلي،للثئ!ئغغؤفلرأشلثارقغفخضذ،ياقئقاذ:ستاحدأ،لةأخرئتم

قىتقأخرفيانطلقفيقول!:،أضتعبأضتي،ياربقأقول!،،ت!ثتفغواشقغ،تئط

منقأخرخة،إيمالطمنخردليحتةمتقالي،(1)أدنىأدنىأدنىقفيهفيكان

ضررنا!ل:ث!لف،أنسعنديمنخرخناقلقا:قال.قأفغلفأئطلق،التالي

بمافخذثتاة(3)اجميعوهو9(2)خليفةأبيمنزليفيفتواليوهو،بالحسن

أب!يا:لهققفتالنا،فأذن،عليهق!تقمتا،قأتيناه،ماللثبنأنسبهحذثنا

فيحذثناقامثلترفلئم،ماللثبنىي!تاأخيلثعندمجنحئتاكستييلإ،

فشاذ:،يف!ملاهذاإلىفأتينا)4(بالحديث!،قخذثناةهيه؟:فقال،المثتفاعه

عضرينمنذ،جميعوفؤحدثنيلقذ:فقالهذا،علىتتايزدلئمفقفناهيه؟

فحدثنا،سعيد،أبايافقفنا:تتيهلواأنتجرةأئمأتسي،أدريفما،سنة

نأأريدوأتاإلادكرتهماعجولآ،الإنسانخلق:(5)وقالفضتجلث

ييفكفأخغدة،الرآيعةأعودثم:قال،حذثكمكما)كااحديثي،أخذتكم

كماثالثةزادنجإنه،الكشميهنيعداالبخاريعندالجميعروايةوهي:أدنىأدنى:و)د(()جفي(1)

.(ب)و،)أ(في

"تاريخه"فيالبخاريسماه،خليفةأبيبنعمروالد،يالبعرالعبديعتاببنحجاجهو(2)

كمامثسهور:فاقال،معينبنيحيىعنهوسئلكاا51)الدولابيوكذا،""الكنيفيأحمدوأبو37712

الثقفي.يوسفبنالحجاجمنخوفآمتواريأاللهرحمهوكان15013"والتعديل"الجرحفي

إشارةوهو،العقلمجتمع:أى:الحافظقال،البخاريعندوهي،الأصولفيتردلمزيادة(3)

الحفمظ.اختلاطوحدوث،الذهنتفرقمظنةهوالذيالكبرفييدخللمحينئذكانأنهإلي

انشهى.:البخاريفي(4)

.فاقال:)ب(في)؟بم

حدثني.:)ب(في)كاأ
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!ضغ!فل،رأئمتلثارقغمخضذ،يافسقاذ:ساجدآ،لهأخرثتماتخايمد،

إلهلاقاذ:فيمنليائذن،يارهمت:4فأقو،ت!ثئقغواشقغ،تغطةؤستل،للث

قنمنهالأخرجن،ؤغطقتيوكبريائي،وجلاليؤمجرتي:4فيقو،الثهإلا

مسلم.رواهوهكذا.(1)"هتلأإلاإلهلاقاذ:

اللهرسئوذقال:عنهاللهرضيعثمانعنيعلىأبوالحافنماوروي

المثتهذاء")2(.ثئمالعلماء،ثتمالأنبياء،:ثلاثةالقيامهت!تم"تمثنفع:علصشم

:قالمرفوعآ،عنهالثهرضيسعيدأبي(3)حديثمن"الصحيح"وفي

ولئم،المؤمنونولثتقغ،النبئونؤشتقغ،الملائكةشتقغمت:تعالىالثه4"فتقو

تئمق!مأمنهافمخرجالنار،منقتقيفقئضة،الراحمينأرخمإلايبق

الحديث.،(4)ا(قطخيرآتغضلوا

:أقوالثلاثةعلىالشفاعةفيالناسإنثم

وغيرعم:المشايخفيالغلاةمنوالمبتدعونوالثصارىفالمشركون

الدنيا.فيالمعروفةكالشفاعهاللهعنديعطمونهمنشتقاعةتخغلون

247و244وااكاا3وأحمد،(4312)ماجهوابن،(32ء)(193)ومسلم،(7510)البخاريأخرجه(1)

عبدبنعئبسةالثلالةعندسندهوفي،3ء713"الضعفاء"فيوالعقيلي،(4313)ماجهابنوأخرجه(2)

أبيبنعلاقفيهوشيخه،الحديثيضعكان:حاتمأبووقال،تركوه:البخاريقال،ا!حمنا

:قالأنهإلاماجهابنبإسنادالرحمنعبدبنعنبسةطريقمن(3471)البزارورواه،مجهول!سلم

فيالبوصيريذكركماالكبيريعلىأبيمسندفيهوالحديثوهذا"العلماءلةبدل"المؤذنون!

.المطبوعشيهووليس،273ورقة""الزوائد

أبي.عنالصحيحوفي:(ابفي(3)

.0413وأحمد،(302)(183)مسلمأخرجه،مطولطحديثمنقطعة(4)
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24)الرابعالملحهت

الكبائر.أعليفيوغيرهنخكاتجمنبيناشفاعةأنكرواوالخوارجوالمعتزلة

الكبائر،أهلفينبيناصصت!هنجمبتث!فاعةفسقرون،والجماعةالسنةأهلوأما

شيكماحدآ،لهوتحذلهاللهيأدنحتيأحدت!ثئقعلالكن،غيرهوشفاعة

ئتمنوحآ،ثتم،آدتميأتون"إنهم:الشفاعةحديمث،الصحيحالحديث

إلىاذقئوا:السلائمعليهعيسىلهم4فيقو،عيسىثم،موسىثتم،إبراهيتم

قأذق!ث،،قيأتونيتأخر،ؤقادئيهمنتقذمقالهالثهغقرغئدفإتةفخقلإ،

غقيئ،تفتخهايقخايمذرتيفأخقذستاحدأ،لةخررث،ربيرأيمثقإذا

واشئقغ،يم!مقغؤقل،زأستلثارقغمخقد،أممئما:4قيقو،الآنأخسينهالا

أئطلقثتم،الجتةقأديخلهمخدأ،ليقيحذ،أقتيربيقأقو؟،،تشتقغ

.مراتث،اثهذاذكر(1)"آدخليقتخدفأسئحد،

فيتعالىالثهإلىالذنيافيوغيرهمئ!فلعبالنبيئالاستشفاعوأما

،فلانبحقأو؟نبتكبحق:يقولتارةالداعيفإن:تفجيلففيهالذعاء،

وجهين:منمحذورفهذا،مخلوقاتهمنبأحدالثهعلىئق!ميم

الله.بغيرأقسمأنه:أخدهما

الله،بغيرالحقفيجوزولاحقآ.إدثهعلىلأخدأنصاعتقاده:والثاني

،!!كان:تعالىكقوله،نفسهعلىأحقهماإلاحقاللهعلىدخ!الوليس

.""الصحيحينفيثبتتماماوكذلك.147:الرومأالمؤمجنين(تصئرغقيتاخفأ

""*
-.-
ء80

08ء
-.-

ء"*

الطحاوية.العتميدةشرح،204صإلى282صمنبنصهانتهى

.5ء2ص!خر!ءشتدموقد،المطو)،الثتماعةحديثمنقصعة(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسعلمينامبراطوريةومؤس!الإلهروميالدينمؤسسعصمحمد622

وأذنبهمنالمذنبالمسلمإعفاءيعنيتفسيرأالشفاعةتف!مترأنيجوزولا

والسلفية.المصطفىبشفاعةالجنةدخوللضمانهالدنيافيتواكلهيعني

عنالبحثمرحلةمنبانتعالهاالتطويرهذاإحداثعلىقادرةالجديدة

منظورصتالأفكارهذهودراسةالأفكارعنالبحثمرحلةإلىنصوص

والافتصاديةالاجتماعيةالمسلمحياةعلىتأثيرهامدىحيثمامنأي،عملي

لله"إلآالحكم"إن:هوصحيحأنصتأالخوارجاستخدملقد.والسياسية

يستقيموهل"الحكومةةرفضبهيعنونكانواإذالمسلمينحياةبهليفسدوا

بالتشغلمسألةالحكومةفكرةمهاجمةولأن؟حكمنظامبلامجتمع

تفسدأخرىلأفكاريتصدىعنهناكفهللهمتصدوافقدإليهاالمتطلعين

لها.تفسيرهمبسوءومسلكهمالمسلمينأخلاقأحيانا
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المؤلق(ورفىهأكما"لإسلاما!الهرجانأكتابفى)لمترجماالض

مسلمكلعلىيجبوالتيبهاالإيماندليلأوالإسلاميةالعقيدةمبادئ

جميعا:أهمهاهوأولها،عشرثلالةعددهاأكيدأاممانابهايؤمنأنصالح

()سبحافاللهدجو9-ا

،اللسانيصذقهاالقلبمنشهادةلهشريكلاوحدهاللهإلآإلهلاأنشهادة

نظيرلاالذياللههو،العدممنشيءكلخلقالذيالكونفيالمتحكماللههو

ولم،الأحوالمنحالبأيةابنلهليسأييلدلمشيء(الايشبههولاشبيهله

كلفيوحدهالمتحكمإنه.لهأبفلاوبالتالي،لأحدابنايومايكنفلم،يولد

لامسألةوتلك.والتقديروالإجلالبالعبادةالمسلمونيتوجهوحدهوإليه،شيء

بعمق.القلبفيواترةتكونأنولابدنقاشأوشكموضعتكونأنيجب

الكلويمموبالقرآنمحم!عديفسنئتصريق-2

-أخيرألناأرسلوتعالىسبحانهاللهبأنألسنتناوتنطقبقلوينانصدقأن

التيالإلهيةالمقدسةبشريعتهالمباركانحتارمحمذا-ذلكقبلرسلأأرسلأنبعد

السابقةالشرائعكلنسختالشريعةهذهلكن.وفضلابنارحمةالقرآنتضقنها

منوالأممتخليمالئاسإلىتهدفالشريعةهذهأنكماعليها-.ج!-001.نر!خ

فمفروضلذا.الأبديةوالسعادةالراسخةالعقيدةإلىلتهديهموالآثامالشكوك

غيرأخرىأ:يانأيةنتركوأن،والشعائروالمناسكبالفروضالالتزامعلينا

ظهرتأوعليهسابقةكانتسواءالإسلامغيرأخرىمذاهبوأية،الإسلام

وبذا،(المرسلينخاتمهو)ونبيهالأخيرالوحيهو-الإسلامأي-فهو،بعده

غيروالنبؤاتالكاذبةوالأدبياتالوثنيةأنواعكلعنتماما()وننفصلتمامانتميز

نأإماهيوالتيعناانحتلفةوالأديانوالمجتمعاتالمذاهبكلوعن،الحقيقية

فيها.حقيقةولا،الإيمانمنخاليةمفرعةفيهامبالغاأومنسوخةأوخاطئةتكون
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المسلمينامبراطورلةومؤسىالإسلاميسالدينعؤ!بمحمدثث!4

"ز!تنوخيد"وبالقردل!يةاا!بالكنايةيمان!اا-3

له،إلآدوامفلاباطلاللهخلاماشيءكلأنراسخآاممانأنؤمنأنلابد

بأمرانحلوقاتأرواحسيقبفررالموتققكوأن،زائلمحالةلاغيرهشيءوكل

أرواح!-بقجفرر!المحعدآشنشيءكر!خلقوالذي،ءشصبكلعلىالقاد)-الله

العالمهذا)خلق(كؤنالذيهووالله،(!)دابةمنظهرهاعلىيبقىفلاالجميع

وملكايمينهعنقلكاووضع،ومروحلووشرخيرمنفيهمابكل)الكون(

أفعالاكانتسواءمناامرءكلأفعالليسخلاشمالهعن(واللامالميم)بفتح

اليومهذافيالحكم!يتم،الحسابوقتيحينحتىطالحةأمصالحة)أعمالا(

نأالمسموحغيرمنلكنه،والقدربالقضاءنؤمنأنإذنالضروريفمن.المهيب

دراسةالمكتوبةشريعتناندرسأنبعدإلآكانمهماأيمعالأمرهذافينتجادل

شريعتنافهي،رسولناسئةندرسأنبعدوإلآألكريمالقرآنأعني،متأنيةعميقة

فنحنالصالحاتنعملفدعونا،فناءإلىشيءكلأنتعرفونمادمتم.الشفهية

الأبد.إلىنعيشلن

القبوفيالىالسق-4

هذهملكانلكسيوجهإذ،القبرفيبالسؤآلشكلايخالطهاممانألنؤمن

المهمة:الأربعالأسئلة

نبتك؟من-2ورتنا؟رتكمن-ا

القبلة؟اتجاهما-4؟دينكما-3

محمدأوأن،لهشريكلاإلهياللهأنوهيالصحيحةالإجابةأجابفمن

.الحسابيرمحتىالظلمةفيفسيمكثالإجابةضلفإن،قبرهفيفسينعمنبيي

.()المؤل!.البعثيومأخرىمرةالناسسيبعثاللهأن()الكريمالقرآنفيوردفقدحذامعو(تة:)
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625ال!ابعالملحةسا

صققب!!التا!محروثالغفاء-5

والناسالملائكةذلكفيبماستفنىالأشياءكلأنيقيناممانتؤمنأنلابد

ينفخعندماالدنيانهايةفيهذاسيحدثوإنمافحسبهذاوليس،والشياطين

اجلالا!ذربكوجهسوىولايبقى،شيءكلفبفنىالبوقفيإسرافيل

الأرضوغرقالجبالتصدعفيالبوقفيالنفخهذاوسيتسبب،!راموا

هوالبوقفيالنفخبعديموتمنوآخر.الدملونإلىالبحارمياهواستحالة

.وحدهاللهيبقىاه!عب.الموتملكعزرائيل

الفتهث-ء

اللهسيبعثهمنأؤلهو()عزرائيلالموتملكأنيقينامماننؤمنأنلابد

الأرواحكلوقتهاسيستدعيالذيهو-سبحانهاللهأي-وأنه،السماواتفي

.عذابأونعيمإلىمصيرهافيكونبأبدانهاويكسوها

الأرضأما،شةف!امحمدهواللهسيبعفمنأولفإن،الأرضعلىأما

وبأمر،لحظةفيغيرالأرضالأرضوستتذل،نواحيهاكلمنفستتشققنفسها

واسغاسهلااللهيبسطعندهاأطرافهاأبعدحتىوتغمرهاالنيرانستتأججالله

عملواعماليحاسبهمجميعاانحلوقاتكليسعبحيثال!تعةمنتمامامستويا

هذافيفالحساب،غفلتنامنهذاالحسابيوميوقظناقد.أيامهمسابقفي

.أحدأيستثنىلاعادلاليوم

المحسابيوكل-7

فيبالتجمعأقةكلاللهسيأمرحيثالحساببيوميقينإيماننؤمنأنلابد

اللهليتجلىرحبأواسعآالمحددالمكانسيكون.العظمىالمحكمةلهذهالمحددالمكان

فيالخلائقكلتتجمعحيثلرحباالبهيالموقفهذافي.بهائهفيسبحانه

الوقتأنرغمساطعوالقمر)أيالقمرسطوعوفيالنهارمنتصفحوالي
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المسلمينامبراطوريةومؤس!الإسلاميالدينمؤسس!مجسدمحمد2ر26

كلليحاكم-البشركلوبحضورمحمدنبيهومعهيظهراللهالنهار(منتصف

كليتلقىاليومهذاوفي.فيهافردكلوليحاكم،والقسطاسبالعدلأقة

وسيكون.فاسقأكانبشمالهتلقاهوإنصالحآكانبيميخهتلقاهفإنكتابهمخلوق

والمحنوالأحزانالآهاتيومهوسيكون.الحاليالعصركطولاليومهذاطول

هذالكن.التمالتيحتىالندمكأستجرعيغعندماالعظيموالكرب.ح.245

مرالهمبالنسبةشيءكلفسيصبح،الطالحينللفاسدينبالنسبةإلآيكونلا

يروالن،فيهايستريحونواحدةلحظةأمامهميكونلن.وندمأوحزنأوعلقمأ

لن،الهوانإلآيلقواولنمريحأصوتأيسمعواولن،جهنمعذابسوىشيئا

الخ.000وعويلهمالشياطينصيحاتسوىآذانهمت!مع

كائطتجنئم!مرشفاعة-8

الحسابيومفيلأمتهمج!يشفعش!قثممحمدأنبيساأنيقينعننؤمنأنلابد

تمامااللهسيرقالثانيةالشفاعةوعند،شفاعةأولتلكفتكون.العظيم

منتضرعأييقبللنلكنالمسلمينكلعنفيعفوتماما(اللهسيرحم)المقصود

هدىعلىيسيرونلاالذينللآتمينوبالنسبة.أمتهغير-الأخرىالأممقبل

استمرارهممدىيقينايعلموحدهفهوبهمالعالمهووحدهفالله،الكريمالقرآن

الصالحةبالأعمالالعذابيومطولمننقصئرأنفيمكننالنابالنسبةأما.هذافي

الله.إلىيقربمماعليهنقدرماوكلوبالصدقات

ا!ثسابع!ويوالكقابالنواب-9

الدنياهذهفياقترفناهماكلعلىسيحاسبنااللهأنيقينامماننؤمنأنلابد

غيرهمقبلللحسابسيتعرضونمحمدأمةمنكانوامنفكل.وشرخيرمن

مناللهسيأخذاليومهذاوفي.الأمممنغيرهمعلىشهداءسيكونونلآنهم

تكنلمفإذا،إليهأساءمنميزانفيليضعهاالمسلمأخيهإلىأساءمنحسنات

يعدلحتىإليهالمساءسيئاتمنأضاف،تكفيالحسنةالمسيءلط!عأ
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627بعاضالملح!!ا

نأفيلانفكردعونالهذالا!هرضوحتى.خيرالعادلينفالله،الكقتين

وأسمائهم.شرفهمإلىلإساءةواحقهموبخسهمالآخريننخطىء

عوافاذوفى!ميزاا-15

منهاموضالحماأعكالتاكرإأننألسنتناتعترفوأنيقينعننؤمنأعالابد

دخلحسناتهكفةرجحتفمن،الميزانفيمايومأستوزنصالحغيرهووما

،النار(لهيب:)النصالنارلعذابتعرضسيئاتهكفةرجحتومن،الجنة

حسناتهمساوتالذينأيلهمابالنسبةالميزانكفتاتعادلتللذينوبالنسبة

الصالحينبمقاملاينعمونحيثوالنارالجنةبينمكانفيحجزهمفيتمسيئاتهم

سيدنايشفععندماأخيرأالجنةسيدخلونوهؤلاء،الآثمينعقابيعاقبونولا

الصالحةأعمالنانزنفصاعداالآنمنفدعونالذا.الثانيةشفاعف!محمد

.السيئاتكفةعلىميزانهاكفةترجححتىميزانهالنزيدونزيدها

الصواطعللىا!مدودمناإبر-11

الحادالصراطعلىيوماسيمرونالخاسكلأنيقينإيماننؤمنأنلابد

وعرضه،الدنيا(أو)الكونالعالمهذابطولطولهالذي3"33"-!س4!!س4!اآ4!ح

معمتناسباارتفاعهوسيكونالعنكبوتخيوطمنواحدخيطعرضعنلايزيد

فلنالصالحغيرأما،()البرقالضوءمنأسرعبسرعةالصالحوسيمر.امتداده

الدنيا،هذهعمرمبلغيبلغوقتمنقضىمهماعبورهمعاناةتحملعلىيقدر

...والمجذفينالكفارمعنارالجحيمفيليقعوسيسقط

لغددوسا-12

منللصالحينأعذهالذيالفردوسخلقاللهبأنيقينإيماننؤمنأنلابد

نورفيسيكونونفمعه،عاقيصممحمدنبيماأتباعالحقالدينأتباعالمسلمينبين

بالخسبةأما.الكريموجههإلىبالنظروسينعمون،سماولةمباهجوفي،دائم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الملمينامبراطوريةومؤسسلإسلامياالدينمزسسصرمجسرمحمد3!لأ

باللهيؤمنوالمالذينالمجدفونالآثمونفهمالجحيمعذابستحصئقونللذين

وسيغسلهم!ةجمللرسولالثانيةالشفاعةعندسراحهمإطلاقفسيغالواحد

كالثلجبيضامنهفيخرجونمقدسمباركحوضفيخروجهمفورالرسول

تشتهيمابكللينعمواالجنةوسيدخلونالشمستألقمنأكثرتألقامتألقين

أرواحنا؟عنفماذا،طينمنانحلوقةللأجسادسيحدثماهذا.أنفسهم

حتىالصالحاتنأتيدعوناإذن.وبهائهعظمتهنورفيخلودااللهمعيمنحها

التيالمناسكونؤدي،رمضانونصوم،الصلاةنؤديدعونا.جهنمبنارنحرقلا

بضائعنا.كلمنالعشرفيالمعلومحقهمالفقراءنسلبلابناوهيا،بهاأمرنا

ميحج!ا"13

بسفهيخرقونالذينللطالحينأعدجحيماهناكأنونوقننؤمنأنلابد

منكانوالذينالشريرةأعمالهمبسبباللهمنالملعونونأولئك،اللهشريعة

مكانانهآخربتعبيرأوالعذابمكانانه.النهارنوريرؤالآوأيولدواألآالأفضل

يجدوالنحيثماالشماليةالرياحأونارالجليد،تمسهمأندونتحرقهمالتيالنار

نأدونتعضهمستظلمؤذيةسامةأخرىوكائناتوالعقاربالحياتسوى

مأوىوالجحيم.بهايتعذبونفظيعةآلامالهمستسببوإنما،عليهمتقضي

منجلودهمبليتوكلما،فيهيتعذبونيظلونوالشياطينوالأشرارللكافرين

ندركأنلنالابد.مل3الباإحساسهمليستمرغيرهاجلودابذلواالعذابفرط

عبادكلمنهنحذروأن،الجحيمهذافيضالعذابالرعبمدىالمسلميننحن

بعذابيومايحسونفسوفدينناعلىالحربيشنونللذينبالنسبةأما.الله

عذابمننخافودعوناالعذابهذانرهبالآنمنذجميعادعونا.الجحيم

وصذقهالقلبفيوقراممان.قلوبنامنراسخأإيمالآنؤمندعونا.جهخ

.اللسان
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اق*90

!5ـه!رة!لهوليه!"69)*هه!*"بم!+ء+*!*ه!هلط+!!!*ه!

+*ى!*!!83.

ول(!ه8"!ل!3*طهنىعكله8ص+!اعملةول)

+4ح!س!،حة+لا!هكثاءط"نةمطحذط"!ص+!م!كاهه!لو،آ!"
*!!ملم!كاة960ال*4(0"!س،ة!م*ـه!*4؟5*!مي!مة*!م"ذ"أ8مة

ع*"ة*!م*53ال*ال*ح!م!*ع!"ف!"!!!مكا!ل!ه!،*م!"ط*ص!عهم(!!م

ةء!ك(4*لالمة،ذح*قكأة6،

.آلمم!ص9"لإهىىىكه!نعلم.عع

"5"!س،ة!هل*!مم25*84.ح،م!ةع"أ"5فىعم*ءي43!ا""عط(
(ه*وهل!س."!*44()كلأهم!"54*!+!له!*لها،5*لاء،4*أيهلام!3!آ؟3

،!م!"4لهألا،4ع3عذ63لهألاه*!مه*،ال،4ءىله!4034*ث!"ث!
*!!53ء32ط!مامل*"*ح"!ص،لة\0340ء4*ى!!!،،؟ط!ط!3!هكأم

،!كلاث!(5**ة"40*"4ح*!كاذ!!ذ"أ"!ك3ص!!ة!ذ*53"حمم
!ك!م*6،!لة!صح،للأ40**م!!ب3كاهم!!عه"!*ال،!م3!لا*هلثهطلاله!30!م7!م3

لهة3ط!س4!*3ع،مكمة".*ه،لهأه!حلألأ"*8*حز."ط5،كم!ط9

ع"ح*3"ة!9*3ه*،3ء!!م*غ*!م3لاط64ص!كا!م!!م!طق!!م30آ!!

!ذ!ةطيطه*4!*4307!هل*!ةص!3كل!؟آلأ*!3ء3،لمة8!*له!4ن!
"ط5يم!تيلماول93الل!*ة!ل!3!7لاح4*آ،5(350ش!س4،لم!ة!403!"

03(4(ثع*ء*!م!ال!ه!5*!لما3*لا!4حلاذ!!9م*ه*"ةكهلهأ*!ءة

،ي،ع(لما"ع7!س+ه"!كملا*3لهأذ*"ذ*"،ة4حع"،ال!ل!دفلأ

3!ةح"دأة3ء3،(ذ9.له!،6!*هذ!أةع*4*لا

88.-ه،لم4ع!اك!4!،ءولل!مةعلملإولءا!مه!ه."ء3

"حلا"3يا6!س،"!س7!سآ35*ولء34ح!343ء!اكعم*ءس!33ط(ذ!

ثثهه34"لماهكل(4"لاله!4!مول03"ط!كهذث!،كاهىألم!ن!س3!!*ذ*!

*ععلةس!447ك!64،)ةي!*!لا*ه"م،س!3*ة4ة3!*!سةع*!هل"35-

.5"ك!طهلأ"س!3!ث3!،،!س،!!م4"ة3*أ!ص!سعله!4وص!ط،أل،!هل33ع4

،لأعكلهيول4!ة+(4ع33ح3ع4!*44ة7ذ*5،!!3،لأ!4حة4
3ط35لا!ط4ة3!3*ححط!م4!4!س3!س،ء!س4،حط("طك!1!س!ة9-*ءى

8!ذ*!ص4*ة،"كل!!ل*ع!س،لأ!3!س*53!*،(4!4!+!ك!ث"ح*س!طم8*

4ز**!ص*8أ!(ع4لو*مهول5.!34ا!ة3ط4!4"3"،ة"0،،3،3
ى440،لاطلألا5،ة3طهم!4لا!(4!م"ا!مح!س!سكلنة!8*!م3،!*4ط!(ة

*
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34قي!*****8!"

"ة(طلو!1!235+ء،ط(ة.أ4ء،)ألم3+*4ح+033لملعة*!،أه*9

4،لم!ل!م!،"ءس!"*ذ034!م3"!لعل،لا!44*ج"5!5ول4*ث!ا!9؟-

أ*!علهأث!!523!ثح*ة"533.كلا4ح*همح*ح"!هل!ث*!مهأل،،!!م4
ح*!ح،1،هـ5أهآأكلأه84ح"*ح!صح"هك،(ضح4،3*ثهح!س8ح*5-

*،ح3(!هآهس!3لأا!4*!لأث!044*هع7!م+م!ط"ه33حح!هل*33!س،ة-

4"*ءذ!3أيغح*جه3،"!!مأي"ع3م!ذنأة!ذ8،(!مه4همحلأ3!م033أ*حح
ةط!35"!مل3!س*ح،ء"ذه*.ة!أ*!ةذ!؟3!عكهلأم!،35ح4ة3-*ذيأ

ألا!3أآ!ص4**43!9ةـه+(!4!*ء*ال،،3لده303ة40،*!م+،أال،*!

405!لاث!أحذ48،9لهةم!كه*نم"ال!"طع!سذ93،ء*34"ء*!،،!ك403!مه

ءحج43،كههييةةلهأع3،!*34!م،ةنيه*3*ح*ح"نة!مم!"ه"وللا

"اةة"حص!كةط"ذع*ححعوله33لاهكه،ه*كاء!ث"!م3،4ء-*ء!كه!!!
!4ح4،*هةةطءمم3"()1،أل*467ة!طءاث"(8ألمل4!.

8آآ.-ءلك!3هكلعدن!ل!عع*ه!ي!3!اكع3ن!لمن!إء

لا*أحكي.5(لأ،لأ*635ع،أ!*!م!*44014!3!حع++ة*،3
(4لإ4،!س*!سع"،ى404ة*3!س،م67ط5ء،7!!ألىف!ث33ة!*4!ث،\الل!ث33

34غ،!ااك،حح7+ح!*ة"34،لم!هء*!مهلاء4"!س،ة"ة**!(فى!ص4،
4*لأ84!ث".(4!م!*!!س،ء2.4!!!ط3ط!امل"!.ط!س."ء!،ح*ء*ة!

(4ح33،لاههم!ء+ء،94ح3!م"*!ص4!ء،!"ه؟!ء"4هل!ة"
7!33،لا*،ولهذأي*ةله!ظ!كا-3"4ح4*!!م*هح2ءى؟!اىفه*3

"ه"!3للام!له*!3"4ح؟فةثهثلأ3،"4067!اك!أل،!!*44*"4
7س!آ"ه45هم!آلا4!45!كأس!حولوله8هم*0(4ة*!،ء*4!ذثمحول(ء

كه(س!*ذهم7*،"ة3لا*+ة!م*5!،كهلأ8*،4،*47!أةلهاث!(4،*!3

،"!س3ح"*ح5لا"4!*أح6.4ء(ط.!400لالة4!ملا"،،3كللأعح؟!*4

ا!أ،(ح*ة!*44!،ط"عح*"،ع!3ع4."ه!"هة،ال؟!مألثك"!ح،30
(4عء*ج*ء(!ثحش!ك4"،ال،ال4آ4!س"ءع3*ه!أأ"أ!سآ4،،ء

2حةخ3كأجم(4ع9*هة،ح!مءع7!م+ء*!م52لم!3،!ث3\7!س،اأي!ثعن

!55،ا+3(طكاه!!ن4،!أ440هم!*ص!4أ!ط!(نه8"4ةذح،ءحهء)"ة!م+*!س!
ثه!كلأحعطع(*س!طتةم!ث!(3!صهم!*4!ك!س*(!س*ج!س"3ء*ولهيح!س4

؟"!3لماع4ه!،3،(4ح!!مط!ث!4!المهذولكله!4!م"،".8(ذ3(4-ح!لاج
هم3!س*!سحع553لأملا(60!س،ة!س!ث!ص،3!س!ا!هل3ولهذ"ء*ذدأ:مألماكاة4ذ3

*ء-!لهح+،أل"ح4"40ذ3لمههي33!مه!!ثحمهس!353!*3\74ه*"

333!ك!م3،"لاةء،آع3كاعة*!هح32عخ!م،ألككا6،،ص!*ح33!س4ة*!م!ع

3،."أ4!ك2ء3!اه!73ةم45*!+63،+"ء.ص!طل!*ء3+*،!*34ءم!لم!ه

3)!+ء4"!*"ذطحآ3هول3ء3+،،!6\ء.3ح!س،*!،"ح"لماء

"4أ)؟ي3ء3!مه(ء.ط!7ح"،ل!ح"ل،،5(ك!ولل5!ك"هء467ء*ط3،!آ84
4ح"52مءحلآ".3!س،7!ص33ىأل"!،حكا**6!أل،ذ7!مهم3لاهم!33.

"!ط5،ينا(115،844أ":(4أ88"*ة4"ا*"أه"،ةة9(+ا!84(*ة("!س*"!ه"""!8لمه
ا*!ح!)اءح*؟ح3ح8(ع*ول*لاكاا،،!س3"ح*ولص!!لما4*!ن"4ء"طع3!!لل"+!حاة8،0.
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كلهـ.*آ4!اللمالصث!ء!ه!هع!ر"الملم4ي!ح!!ئج.
5ء3*!لأ،لما*،(98*ح،16لوةأل"5،ة!س7!ع!لإل4طء،4!مكت،حى

،!ة*+،84كهـ5لها3ح4،م4!س،*!أح*3ء!!،ذء*ءم44ع3!س"،وليثيما039

8)يأث!"،)ذ"!!!هل34ع!("!م!ثأولة*4ع*ع(45!ر،!م7ع33!ولله

ءمول9لالأ57\له!!ث*؟ح،3ال"ه*عطأ5!ملهآول3ةمه!"53!آ"(9لاطع-كه

،ة8*3:-608*04!*03لما7هلا34-**4ء،ا*!ثء4؟2.

ط5كعة"ه*7ح*ه،"9(؟30حذص34!كه!وله3*ع،أ-
؟*ء"!.0،8.4!4!أم3ة4ح9ء"لاه3*!سولء،6؟،آعقي46ة
-3ط!،،علأ*ة!5ه*4ة8"ه*"ءم!ط!***ة!لل!ع3،(!ثم(ول4

"!43"3لاأ!ء43ءطفىء*4ي!40م!!م(4ة3!3ء"،"م!34!،،

*يم3!!(*محمة،،**ا!!ثأ!ةء*8*4"3هم!،كا!!*ول3لما!ط""-ص

3،حآحءة4*آطع،ه+.لها!4!!"4.ه34!،،*ء"،*+ط!ص!"3ء"

"!ص3*ث!3"حء"45!هم!كه-ع4ثاع3"ذ5*3"كهلمل!ط"!ص**بم،7!م4حز

4!3ط*ع33لمامأول،آ"ط!م4لأ*28ذلمال!ح!مم!!.

+.-كلء!!لمعلهك!إككد!3عء!ن!كفى5!!ك!كألمءول.

!ح*لما3لها3!(ء"ة،الكا،س!ة!ص!ك!4"آث!ط4،0+-3ح!+!*ذ،24!"
*لهأهه*،ال34!،،،لم!؟4ة*!!8،8!4لأى"ح3ة3!ث+*4لا!ص*ولث!"ة

طة،3،!س3"7ة2.!ه!ع،3،مه!ح)آ،!*44!م7أذص!!نيص!ظذ،(ولكا،3

("ة5ث!ف!،اولح5،*ع،ه"!93!"(4حح*4آء38!م03،4،*م!ث!"-

س!طله!*،،،حيم133فى34،3!،61،ه!لكال!4!م(3امل*"!ص"*ة3لماج4

303آ(48(ع*3،س!!ي"4ع3لاه!س3*!ذحى04*ء،آ!5م"4ح

أ*لم!7343*هث،ك!كأي2*هأ،،!آ!كه3!*!ذ**اة7!مة**!ص4"!،ح،ء

!2مع443ء43!ص!4الماآأه*3-حثة41حة4ء4!أ،!س3،آث!ع،4!س-*ول"*
"!أ،13؟3،5ح*6،ج"4!ص!سكاخع44!30ة!ط!،"4لأ4ح3!!8ة6!

*دث!حع!مله40(4!مغ5،5كللاآه"،004.آ"ةطيأ3(،!لهأه!صث!ذ؟ظ-ح

،!،ءذ!(4!س،!338\3340ط!أ،4حذ،،ةكث!عكاطء!3!!س،،ص!ط(!ل!!كح،

4،0ح"(فىة4*ث!!أ،ع!ه"ح3ءم4.ط!سولله5!.ط!طذث!كاهح!لماذكث!

كا5ح7ة4!سة8(،أل*!*ذ2ع3(ع4.

.آ*كله-وللمول!وللم3يع+ولكهء!.ولءةإي

ككلا!ص33!هاك،"!!س4!س034أء،،أل(هلأآ)س!!س!!م!!304ط0،4*هم

حج3("،"،يأ4+آ("!333!لأ!ص3ءمحء،،ء؟!ج33*7"ء!م"04

184)ثه،.!س7أ7*أح4!!ةع*3"!،،6!ص،"!ص!8!!ص،ء-43!ص!4.ط
مة1،4،*أ!4خ!7ة)،!4(4!مح*ة"3،،!فاحء،،("ج330،ثا*ة

!9*!*!،8!*4حم!*لما،ةحآ!85!هم(ء44!ص3ح5كأ!صي،أ7ح404"ع3يأ8
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2!4!!*!يق*8*.

"!يطح!يطله!!*ه،ص!46ز3ه*!صآه!74طيذ34*،،علأ4ع!ء
ع*ذ،3(ء،+ه،!!*40(4!ص4033"53*!مم*(.(لا!*"ه*
يء+4،آ4343(كه"40*!ك04لمل!""،3ح3ط!،61علالاء
"أءم!عغ4"!ه"!!م3"،هوللك!ك".!3هم3له!4!صج!+4لهأة3ع،مب

ذ348!،،ء"!م*ةه8،ل!3ذ4!3،!س*4،34-ح!،،6ح!سح!8أ!44*ة!

*ه*!م*(ة!*4لألأى04،ة4*+ول،*هح3*جكهلما!4"ع

طة،"4،ح4ة)"*س!!م!،!34"4!ص3!مه5آ+4،حط3"!،،6ع9*-
"!س*4!3(0ة!د3ال،*ء3(ح*-(الع.شهس!ة(ة)81ى84"،،،*جط،

"*ع9!كح!+!!ف!5،!ة*،"ع3آ!سيي،آل.،،ع*ع،!*4هم83*م!ذي!ول
ء"4*ح"*ح!مه*!!ثة*!،،ج3!هل!،امل3ح33كا!!هث*لاءله!!*!هل!ة

يا*ثاءحح!3"ص!ط"مه(3ءهجه*4"أح(.ق!38"أ39؟؟9**،

4!هل5*"(ع،!*4ة3عة35ي،لأ!!ص؟لا4!*!ص*له!+!7!طله!*لما3م3ه*

وله33!س3)آحآ"الز*هم(ء*0(4)*!(4!"ط!حمعكاه!8*عي3!م!(عاك

3!+،،م!ث+هلو63ع3ط81*ع4.!هل!كع+30،آ،34!،،"!ولذ4!ح4
(4ح3!مهلأكاص!ط(د!ث*!ص7،س!لملا!!اك67ة(4ل!لماه*08،كلله!5*ص!مه

-!!ص33هول5.

+آ.-ءلكهم!تمأي*لركلءو!هلإل!هل!م"2في.
كلا!سله*3(س!ك!حة،ص!6.م3ء*كللاهط!س!ث"ال3!*4!ث30،4ءم

!+جس!ث*،يأ!!آ،"!ك3ع34!،،كا5!4!الءمألما4!9*(،
عطك!6*هص!43ء"34+،،53!*ة،"!،ا5؟3!هذ!أ*ول!خ"!س!3ة*!

"،*!س!س-ع،")ةء،"!3هآ3؟4"3!3!س!((أك،!ل،آه5،*له!ذي!لها-(كم!*

*!ص33("!4!ية3لو!هن!ص3(3"+!ألس!ط!أ3!ص6!ذ*م!3*هم!4*ذكاهك"،!م*-

4لماه30آ!مة3"،!،4ة3*!!آذ4حح*4!*43"!حةهامل!ك6(!(ةء*
"أ8!((4!مهآ*لما7ع33!،+355،لأ*عمء+،،ي3!م!(ال*!س343!أ،"ج

*!4،ح،لماهلأ+"43*ذ4الىحهم!ط"4!3،*4*ذ44ح6!خ+يأطع!
*ع33ء2*هه*:!*4.-!4!ص*(ةذله!!!لهأ،3!جخه*"!"؟ع46كلأ

4ة3"3551"!س((وله*!**6ع4)،3!*4أ*(،4!ص"3ج3ح*!س!صءم!،،
لو!+)"أط،*4،ىء464!،،3ث!ذ"4!ن"(3أ"!س!ص+*4ع4لانهلاله!ةلا4!ح

!،،"4!م،!!أ!ةه*205(4!م!سثح7(4ةول!!ص*!س3!،،!*4!ص*ح3لا

"ح*3*ه*ذ"3"ال!فأة!30-"5له!4ة3!م"!مه،لهاحك!م!3*م!ه*9ه!
لما33!!،،4!7!س!ا!ههظء3م!ثا!ه،+آ+ح52-س!43*ءة،حء3أ"ه

)ة*!3!س440لمه43ءه!!"ا(آءهمأ+4(زذ!3الح"!ثكة3!ص،4!4(ذ

1،43"ح-*!مهي!مم"7!ص3**445،4"*(4!3أ!ط34!*4.هم!4!(مه

،4ح1!كأحطج30.4"+!هل(ة34+،،ص!لأ3!سىأح7!س4!"44،س!ط*ذ

(2،!.(مس!ا!ث!"4،.!!ك،ء"4!4ول"3أم!523!ل!!اف،لأ!د،8

!ث4،،ثه"ح33،"هعط!3!4ح.س!ه*أ!،*8"3*جحهمصكلأ("3ج5(يع

!!3.+4!ة34!،،!ا!ص!4!3همم3أ!ك43+*4!ذله!آ9،ء4!أك
*آة!+الماكا!334*+*844!ذلما!*!674*ح(4ح."لاحآهكه5335"
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!*!***)*.!س43

ء*4*أ5+ح!ه!ال3(6عط"،لماء4،خل!!س*!مه*84ع+ح*8!ع*4
31؟ح.آءم!3؟ول!ي1،ة3!ةا+ط+ع!47!ا6حعه!+،ح*!!*،7ع*-

"ح3ألأكاةم!ح*3(4عأكا.ه!*ول7!*4(4!مح+عه33عة!ص7+ع
(4ة،)عط34لمر،"3!س3ع)!فا،0(4!ص*ة4ح+03م3303ء\7!*4

ء!ةي!ةه*."5لأبماع)،آ!ص7يكرس4أ%*ح5حا!،،6!مشههبى3!،هح3

!*64ةأل،!هل3ول333."4لأع3ا!!أ،لهأه*!اك(!ة*ء"،!"ء*ع*(
هم*ع"ء!!.+ط!ملأ34!)كااع4،04*0(4ذ*!ا!طول،ة!!حتي!ع-

"لا،ع،*ه*4ح!3ه!!س"هةيع(4!(34!،41ع)ة!4!ف؟4ح*:

(ط!ةأكس!لأع33،،فىط3عع*0(4*أ.عط6*أ!("!(53*ع*43همطلماعة

ةحط،35ه!هل!334!،،طح!ب3*ه"4ص!4((لمهلأ!ولذي*ةح3!*44ء"،-

!!هقمء497"،3ذ4!ل!()8*ذح"!صأء43!هل34*ءذ(ث!ولذكهء!ه!ة34،ول
*حع3ح3*عيأ**؟5(ط!ص!هم"آ5(كلزط!لألا34"حي(*!ص3!*4

؟ء+ثا3ح3.

*آ8آ.-هلكلوء.4"ع،"9،")!6ع3هك!فء.له!

شع!3!صاك5لا*4(60اس!ة!س7!س،!*4ا"ث!،ا!3!سح3يأ+"*("!(
ياه3ي!س*عأ+!61ج"35"34!أ4"!!ه*ء،!ف34أ)63ةث!همأ5لماكأ!س!س!3

ة*(علأحس!3ج(*ه43ة3"حه"ا!س!أثهم))!س!3حآلهة4!!كآه!س*!*"!!-

،ذهول.+4ة673أ،،6!ص"4ع4334ة*أ!حيغ!س35ة*هةلمالأ3(ث!(4ع

،4*ءس!!3"04!7أ11س!لأح)!(ة*ج،73!س،ح*،ج4،4*ف!!،،(4ع

م!ة"42الل!،آ33امل،!ء*343!،،6ع83ةهل!3003"!له(ول،!3(*،ح

35!،53،لأ!7اعاةآ،!5(ء*!سع*ح،ا9!ص53خلو"!،-ةح!"ذه**ذ

"ع4!،آآه0(4ح33"هة(!*54!،،"!ص!ج!س!س.كاهم!،9!3"4،0ع
!!!ث"!ح33مه"!*ة674ث!ضأة(4ء3ع!"!*ه!ول3عء+10"*آ8

4!ص3!5،كث!440!7علأحع*ه"!مه*4ح3كاكه837!*3!*ع33آ)!!(!ثح

"3جح!س"(3همله!4!*ء*!*،ذطة3ط*51*كا"ء304!ثأ"،"ع،!ث3
(4!س3!سة3ولهولح"لماكا+*ة"!يء+*له!ح(،67،،1ءكث!جلهأ404"أ*ه!!

(4!م3!ث*!سة0،3!سه*أ!!لك،م!لم!27!9مأ4!س3أ،.!4لما3!؟*هة3ط+،أ"!

*ء3!ص3ءأ!س33*+ث!(،!ط؟مه،4ج"ءأ"!*ذ+ا!*ع3ء%"أ4-ح

*!ص*أ!."ول!"ءول3ة46عم،ء)!!!س،"(ء3!ء*!م*ة43-!ءح

4!ح*+ول*ة"!ك!6303004ط4.5لألماه3ج4**ذ4ال!ىف!*4لأ"،أ!

8"عح،!4!س*!كهكركأول\7!س*3ح!س!"3"،!س3ء

آ*.-هلكلم4عولألهنكل3عحه*ول*!لم*كهة،ي-*إ12ي3*لملمر!ك!!لهص!يهع10

*2!صمذلما*غة،!!سج3،عك!س!ة،963،ح!ث*44لىاه35!حح3،!ة*،أل،

،ءط؟حءفى"لا*3،!س23ع37ه*!س8آول523\أعطل!لاه"،33(*لاءيح"
6هآح3!هل،4ءحغ*"!،ءم!ي*هس!(4يلىء"!3ول4!ص!كةأحكي
*لا!ح(3**3!!س،!ص4ة*44ة3!ء3)4.!1،لث!4ءأة3!ك!6عح!
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المصلمناهمبراطوريةومؤسسالإسلاميالدين!سمز!"محمد

."أل46ـه!!*"*.

مءا،!!!مه239ء(س!*ه"!*3"!ث،،6!صأل!3ه3!!،،0،4!ملو

*لما9*ء*كل!0،4(4"3ع*+*ة*!"،8*،ثاحلها!ح3!ص"4ح7!ةضلمل!

"!!4ى94!)،3*عكأ23ج*له!ة33(38،ة!!هلاء!م!ط"ء9،"*!ع
.في"ةذم!*،آ34!،\ثهس!!م(ه"*53*ء4!ط،4*38؟!ط!أ
ىهل،،،ثه2(!طء!"!7تا!،3مآ4!م.م!سهحمم!)*كأ3م"اييماء!يماك!6

5433،!ث،!ل!س3ع44ة3ع!هب"4ح3ع*هة1152،ع40ء!*353،ةط
ء*4!8أ""4+حء!أ**"!!!هلمه4*ةلث!40!لهأ!"أ6ع!س*3)!*-

4ح3!ص60!*4.ذم،4ع!،!*!!س7ح7ة92ءال*4(0"ة*ع*ه8ءه!
"35ط5،"!ملماة"(4*ع4ح4*حآآ2ه*حط(""كلثا94*ح*"،ء

،4!س؟ولث!،3!م3ع4،(ء*ذ!ص،ال4،49!م!)*"4!بئا"كة5-م!403!م

هم!4ع8،3لم!4!ص3!ص،كأة!30*لم!طخ!م4*!هل4ةكه!3!ض!ف!9لاغ8خ!!سلملا"-

م!لأآ"،"مث*!نآح3(.!!م،!كم!ح،اهل"ع*،44!(\7ي(ة*3ا!!

44ع5حط!034مذط،3(ع3كأة6،ع!س"*!ح!أ5!3ة5*،،!س(لا3*ه!!

ط*ةط،آء673ء*!ة*!"!هل4ح303.35ء4ة*"*ة34ة*!(4!صة!
"ول33(ك)"!صح،"4حذ3ءط*5ا"*،ه".(طعة*!400*!،*ح.

*.-ءلكلمك!لم،ععسولءإ*!*"إلكلء!ى.لمح!أكا!م!3

عكلألا+3!د6!م،"!ص*!ص!همء3آي4عط!ص!ءم،!*4ح8*م!ص33له!آك!4

(ط!!ه!ه"أ(4،أهل4!(ةمل،ه*3!حأهل،0)،3،!004!*46!4،اكلما!4

م!يه4!3"!م"!صة!4!س4*أ(4!لك6!،!،آج،حس!ث!"ه*!م!!!ة*3!ا

"4!سه!4!س3،،ائألما*03*ةلهأ4!("433!صكل!403!مسكء04!هكء3ط3

ء!ي(؟7!سة!ملث4"!ص"47!لأ34+،،!م*(53ه(ولة!!3!3ة3حةلو*4-

،4!(،440،6عحه*أهل3!3،لا،4!سأل\7ط03ي4!كا"ء*!هاكهكط!امل

4!)ص!كه!"وله(4!مإ403ء!34!،،6!م!سه*4!س**!م4(ءلهأ4ع
"!)*!مه3"م0،اك!4!*3هآ3(403!كل!3ءط!كث!3!س!،!ص334ز!،،6!

حآلامل+،133ءذ3ح4،"!س!س!!مل3!سما!ح!4(.1"ص!ل!كث!لاس!4ه*عة9

ع9ألما!ئ*،ح*((5بعةا،،،ة!ج"4،ح،،ء43س!كاص!*ذ!يأص!44*ذ!

3!م!ثألهأ5*3"ص!"!لماهم!*آ(ط!ص*"4لةع6"مأعح*ج!!عكا!ذة!ص!*4

يف!س،،"!!س3بما5*هح*هةله!*م!س!كاذ!7)،،ط!ممه!!4!س!ث08طآء(4!ص)3

!عأكأ!3!*4ءآأ!ط!هلةس!*س!343ككا(ذ3جكاهم!ى*ة3ة4حةص!ط"33
6!*ةححءة"!،"ح4،،"!!"لهأ"،!!س!ص؟ص!ط،3ة4!،،ط!!ك!سءول

!ل"8*ذ-ط*!ص*!مه"،!4ةح(!س4ء*(4ح!هث،*033أ"!أ،!)،جأللاءذ*ص!

!،"3"ء*(ء4،2!س!،53لأ034+آ*ع4هم3"4!س"ع!،ة3!مه4

*ة!4!صعثاه3.آآآ433س!ول"4!م،افىم40كهع++ء"!،4!(-!ه!لما*

6!س3*74+!3!سلماول33الماا"!*343*)،لأحلهأ!ا"ع!"34أعح!3!مهاك

+53*يأ4!سة3ح!"،ة7آأ!ال،!*454+،ااك!سة!(*04عحلا4ة*(ه
لك*3!4أكه!س3!(4!43*هظحذ*4!ص3ح!س3عة*هآهكألمههأل،!ص3كه!ص4

"3ء"4!ص4*ىف!ث"*له!(،!ه!كلأع،!!س4ءهي*"!ك9"ء*،،ذكث!
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ـه*!ى**8*.!هل7

6!ذ،!،ىأكه2!اك63"ة!،به!ء!!ع*إء34ع345لاه33!"
"!+ا)،أء*ىف(ء!كهمل!4،ةي!(عم!ط"!ه"!س3!!اكم!"له!"ع3لأي53
كأ،حكهءن8نذ!3،4ء"ع،،ه!مكق3لهال3عحةلهأ8لا!ءم!3،!ذ"ءكه6-

3!سلأكاة،"!مه!*ء،2"ذمنماي!س!لألأةءم"أآ!سي*ة*لمة+ة3.ث!ككلأح-له!3

مه"!صيهم!،*ول.م8.0!ثص!آ!شة*ص!ح!3*!34"أحةص!ك!38*لاءه!

"ء*!مم80.3(4!ص!س!444ء،ص!!ات!!ه!!ثأل!53ة4لاب!ثاهلام!*أءله!453

ؤ*!م*!ص!3ع"4عأح،"4!)س!لال!4!ثةفى4!(!)"!ألص!3جط!7!هل4ط!م

!ث!*!*"ة!!ميأ*س!475!ص"ء4.*

كلهـ.آ*،4عة43-!هممء83ج!يثم!4!ع،**إلج!لملم8!ي!لإء*!لهك!علم
كه*!!ء5هم!لم!كللهم!3

س!ك!!!محهأل،ة!ء4له!0ة،ء6ح*ح!"ه"هطع*!!!*4(0
40،4!9!4،9!*لاكه؟4!!ة!ل،)*4*ةط!ل!*ةص!ط""ء"،4**9،

كمة"3ه*!4!ال57ع3(4ح34ة*!ع!م!!س4!ش3!حطلأ5968ع

،ح*غث"3ي!ا،6!سج9ا+لا245ءآفى"(نأ4ة3"ه*،4،"4ء3ح
63ع!4!مه344!إ،مه*س!عح*ص!144!(آء8*عهكأ*!،!م؟4"ي!4

ءم!3"،4!س3،36!!مهاك،!آ،ىل"403!هلعطةس!ط4،3-*ه"بم*"ص!"لما!ط

ه(حاكاو*ءة!مة3!م*!عج*(."4!م3لهاءع"4!ة35ط!،،"!3+57!م*
ذص!!أآة"334"4!*!"ء3402ز!*ة*لهأط!ذ،"*،."له!عةلماهةه*ة

!)آ4(4!ص،3،4ءع!*لا،،ء4ة*!أهة!3ءطحلما*"ذ*!ص!3مأ4!م

"3ج5!ص"آحطء!صء!!امل!م*4لها3!س"كا!مء6،!س"5.!"ول(*لهاهص!طي!
4ذ!ح،لمالهأةله!3!خ4!سء!س5آول!4،!!،،ط3*ه!ط.عط(!ك!-"(ءم
!ء40ش5*ط3.!35"!ثآ!سط"!ص!9له*،"طلام!3ط،لمعةمة!لهل+*4

"3!محة"ة(!(!لكأل،!ع*3!مه،7!س6ة*أ35-لما!طأك!هل،*ذحه*"!**

"ة!ل)،4!طذ*54ح،3ء،!4أل،!3"!ث!ص*ح4،33(ذك!طي!03!ص53

،"4أمه،!مءذ4ط!*46!4كال!،حس!*ص!"س!5*ءضأ4ء!ث!7ح*ء4حآ9!ال

4ع!س4كه352!ولس!،!نأةلأحاف!امل3!م"4لأع67!ص3ح!ه!اك3ء*ة!ث!ملح.
+4!لعمم34!،،"!صةه*!مه!*ه*ءمأ4ححء04،-4*!؟كمط"ذ**80*

ة*ءر"طء3!ص!!96ء!!س43+،،"!م)ذ!ط4*ص!!*3!فى(م!""ط!عة

آ"!،ءآ-"،!*03(4!س6.33*4ء3!،لمهـة81،ع*!ص!ح*ع!مله!"ة(ط

،ح+"له!مأ!ة5*3!لة4لأه5لهأ3!ملحءذدا*3لآ53*ح*!!لك"*!سحخ"8

!ثك)"،هف484!ص33!!\،4!ث7!صأا3"ء-أص!بىح4ذ*"،!ذ.عمذ،403ءخه

ح04!"ءث!47!هي4آ،لما(5لماه33،!4!ل،،ذ"،4!3مء*،!ن4!6،!
"3،*كاةح!"ع!*!كه!4!3+"ة!لهاكل!4!،3!صحع!س!ثه!!س!ص
!3"*!4!سأل!05"4!ذيم،،ءطة"ح*5،*!مح4!5"!ص)"ء*!ح4

!م"قى73ءح3ذ14
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المسلمينامبراطورلة!س!ؤموالإسلاميالدينمؤسس!زمحمد

!ئ!ـه!!!مص"*.

فى!ء3ء!.كلء-.آ"*3.ع

*.!م!"!م"8"!م،ة!ص7حء*4(ء40،4هآحء3!م-8!4(،لأ(*ة!(3
4ءى4ة4ح3ي!،عءهـةح3!4طأح\74ة(؟4؟!مهعة"333ح4هآ344!
غ،ساكهص!كه4ةم33!هم!+!ه+كه4ط!صح"لماي823"4!2*،4!ثم*)،6،

حئة"4!43،طنص!*ححمه،،ه!ثك!صأك5.3!مهع!م3لا،*ىة!ة!س!79
!*4مءء**ط5،الج3م!طهه1،،ع*ءط!ولة!*عطلهثه!كةم14،ة"
84لأحة4!،،"!مكاعح!)".؟ل!"!ص!94!ملةملاة!48،ء!اك*ة"49
!*ذهأل*ع*4ءم"!مء!9*)34!س،ذ!4أ!3.هم3ع!ك!س*6!صءال"أ،لما3

ة*84ع7لماذ33ء،!عذ3ءط!!س"كل!634س!،ط!ة843ور،ط!م3"،*ة

ء*4عطك!3!م8)،!الس!كااأءث!دتج!لهاهم4+ه*"ط803"*حلها*هح
"،3،!سكاه!ة!!ه*!!ط؟ععة3هملأ(كل!!3ءول+،!4ى04!ب!ول

*ءم"4ءة!ص"340ط،اي!لأح4!صةء8ول!ص4*ة34!سلهأ534*3!8له2

،لاص!"80"ة!،،،"!ث**ع33!*!ي("*)،3!!هلكه33ءكه"ث!لث!0ح"ء4

س!*ص!!3!ط!م،!ص633حان!ص*!ص4*ةء*ع5(،،أل،4ءي"4!صال34*،أ"!م

م!3!ع،!43+،ص!ث!؟3!س4*ءحص!(ول"3حح33*ءةء!م4عيص!4"هكأ"4،لاكا

*،ء4"س!ث!"53،،!آملذ*"!م4ذء؟!م،!ثاكح!7!جهف4!ص4*ذ44ح
حء35ح4،!*ع*،33ء*عح*ص!ط"!5ة!طعحء*!مي!مم67114""!ص*

44حة3*ه"كاد!م!ءه*3!مم!لمل!!هل*"34!-*(4!3،كلثا،4!ص3
ل!ة!9"8طمب!ثع!اةح*مه؟4!مال،!م33!ص4،ص!لأ4،ء4"أة!س*-

!!صأ*!م3ع!(!ص4*ذ"4"ثه)3،ج،آ،!سذ!هل"!ل!م*ذلأه311!ط(

!،ء+أط!م*ح!!4ح5ة3!م.نلأ"3أكه!74ءأكاط!أ،لأ!سآ!ا،(4!ع
كا04لأحء*أك03!ص84مح،!*.4!أ!!74!!ممأ4!س*المة"كهك!لأ44!

3،!8!سمءلماء3،ولء33؟4،ءكأع،أس!أ!2\6ة!ع!6"أ!43!ث!*8ع4

!(ح"*،3؟06ع4،ء354ع،"!ط!لء*4"3ة!4،*!53آهأ!ثع
4*ةةعة!ه!!ذ!ص3"30لهه!س(*كهلإ"!س*ع*4!ص+7ءول3لها3017400!9
ءم3ث!حلما!ي"!ك!!س(ح*،"4!!مس!كل!3ثه*ط!ث7!سءولح+لوص!كهله!5

3ء!3!ث!س،،-5ذ!ص.لهه،حول3،"،لأ!6ي4ذ!م4لأ!"،ألءول*9اي7!9

08!34ءك!ط3،،!ص8لما3"ه*لماآع*3!ص(ه!ك*!س3لهألاه3امل"*ةد4

!حممهم!8طث!!ةعط،ع*!يأ6ءكهةغ7!(ذ140،8ع3مءح!*4ءم4،"!

"كطممءلماء3طب!*هثعالأ"ص!!ع*مء*!*!ث!!*،!*!آءم!!م

"أل!ص*8ء*4حج3!م*ه*أح3يحة"!3عس!"!ةء4*ه4ذ!*!ي
،ح؟*3*044!صآ!عث*4(4!ص"*5،!(!س*"403!،،-ك!هفى

40ء!.كه

.*آأأ.-ءلكلمعني.لم

*!سلما*354ذ*!سححة،!لألأ،733ح!ح44،ءطهم3"*آ+يمس!س!
(!لاد،4ح*!صة5لا4احا"3س!*ء"ح4هم1،43جلو،!*أ!4(حءلو،م!ط(

*!س3"ح(ه+34!*!ع+كا3ء5*03م"4ح4"*تذح،لو!هك،!ححا!ممفهح!

http://www.al-maktabeh.com



الرابعالملحق
637

!*!!م**!.!

ءم4ءى3ءم("!سذ2!م7،ةألكء*!ك!ك!*4هم3*ه"(ة4،وله"

ط37كاي5ح،،4ح("453+4"!علأ883*ع3ط*7!عكاح3*6ه!*،كا!له!
!ن40!7!م،،!7ح33ح*ع24ح،أ!"(هم.لأء4(آة3هم7-3لهاطي

!3"03!م84إل!هل!ث"،!يعح52"53*!م*،ة9-م!!*ةه"!!03.4

ىي،1،!ء!صبمع!مه\7!حذط6لماث!،ح*63*ة"4ءال4يلاكا!4!!لا"4ح*.

+53!صآهحي)آلهة44*ى*"ة4،كه6!لط!صءع.؟4ع*ع34!،ااكع

4؟ء*34*ءخهس!طلا*3(ول"!*ةحالثح،"،9.67ة(4!هل"!ص**ع*ء*-
لهاء3ةمل"43+7!س*هاث9ح2ح!أ8اكع3،!34ية443،،لأط*هم!!لهأس!"ة

كثلأةلأ04لما!أ4ح3،3هلأة"!!ب4!مه*،.!*هة،!لاطك!!سلهاثطكهع،طح!ه!"ء

3ع،س!!،ع*ءال3"*ة،83.+4!"ء،*حح6طلملة!!م!م4!م!"04!ص

25"4!سة*4ة5،آ!!*4ءآ؟4!كا،3،ة*9عط"3!ص)مت!كحفع،لمل!"ة

"ذ"ط!،،05+3ء2ح!ل،م!43!!كا"!!ص،ة*ح!م8كه!*8،*-*ء؟

8*3ع9!م،ع5!*4"ح3!ط،"!صةع**!ممه8أ8!سذ3"!ة*6كا!ث!ءط

ي!عا8!مله!4!س*؟ء*!م،!ص*4!*"كل!8ط*ة34،لمدحه*"ةلا*+،لا)

لما6ححج!م4.ة*("كل!3(!م4ء03(ط!؟"طةطىط!ةكاح!مول6لها3*!ياك

53ذ+هث4!4.آ()6هم3ن33*لهلأهك*،،+!!980!"8جى*ءى

!-*4حآ"م!س3أ!+ة"!لماذ3يأ4ء33"3آء48489!م!ن!ص3(!"،!0،3ي!مة

لماة3ط*!س4حذيح5،"3ولع!مه"!!ص،المالا!52!،،ى304،5!لك+!*أف3.

!33ه*(4ء3ع7\6*ص!"ههطط!"!4!سح،!3!اك"+*!!!ة*3!!
وله33!ص،ة!أه*8لأ4!أل34!،،ء!!س4!العم،ع"!!له!53*!ف*(033

4ح،،.لهلاله!؟ول3!،،43!ص4ء"ذ!"!ه!حكاذلالل!!*،!!كاطلهأ!ص"!
33أ،لماآ"،أ!،!3ء+ح.!م!لهلالم!3*ءح4+**لاءط"ة!!لاط4!ثح

9(*ص!*ةآ*حكهآءلهاه3"!!+3،ول!64كليج!له!حه*،!هل33*ءآ3ء
لماه3"*هعول!3،!*4،(علها3ث!*هم!7عة8*ة"4!هاك08(0*53

كلثاه9لملاه5.
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ال!املدىاليلوق-

الأساسيةبالأعمالفسرب

رر()ومؤسسهالإسلامعننيةواللاقيواليونانيةباوعربيةالمكتوية

4!هم(ح!**بريدوعنالأساسفينقلها)جرى

الانجليزيالنص-العربيةالترجمة

لع!ييةالت!يمةا

فيمالإليافيعاشطبيب:!اك!ل،"!3!!ة*3الفرجيوس)!!(أبوبمال!رم!!يت-

فيبشهرةحظيكاتباكان.اليعقوييالمذهبعلىمسيحياكان،الدنياأرمنيا

تاريخعنكتابهويغطي.سواءعلىوالمسيحيينالمسلمينبين،الشرقبلاد

وقد.1284سنةإلىالخلقبدءمنالفترة"أ3ء3!أ!أل**3،*3أ+داالحاكمةالأسرات

أنهىالتيالفترةحواليفيأيعشرالثالثالقرننهايةحواليفيشأنهارتفع

لاتينيةترجمةمعكاها3سنةفياكسفوردفيهذانشركتابهوقد،تاريخهفيها

الفرجي.أبوحكيمابنجريجوريوسهوالكاملواسمه.بوكوكللدكتور

بعضرتحويلتمالطويلةالفترةهذةفيانه"بل:قائلأجيبونعنهوتحدث

وزعيمايهودياأبوهوكان،الواحدةالطبيعةعقيدةإلىالمكانةذويمنالغرباء

الابن)أيمماتهوعندحياتهفيمبرزالهذافكان،الشرقفيا!د

وطبيبأشاعرأوكان.والعربيةبالسريانيةلامعاكاتباوكان.(أبوالفرجيوس

منافسهجنازتهضمتماتوعندما.معتدلاولاهوتياحاذقاوفاجسوفأومؤزخأ

خلافاتهمنسواالذينوالأرمنالإغريقمنكبيراوعدذا،النسطوريالبطريارك

مدلولعلىموافقتناعدممع،المنقولوالنصالمؤلففكرلمعرفةعليهأبقيناوقد،الأصلفيهثذا؟ير()

)المترجم(الاسلامدينورسالةتشريعهوناقلدعوتهوناشراللهرسولمخرفالبي،التبيركحذا

.()المترجمغيرهأونيالأصفيالفرجأبوسواءالفرجأبوغيرهو(.ةث.؟ة)
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لهمالمخالف)المقصودعدؤهمقبرعلىمعأالدموعيسكبونوراحوا()الدينية

.()(الدينيالمذهبفي

كتابينبسبببشهرةحظي.الشرقيينالكتاببينبارزمؤلف8أبوالفدا

فيهنهج)أيبطلميوسنسقعلىنلعالمالعامةالجغرافيايتفاولالأول:ام!فلأ

فيهيتئاولالثانيوالكتاب،(بطلميوسالمعروفالجغرافيئهجةج"25ر--

سنةفيود.الأممتاريخخلاصة-عنوانترجمتهعند-حملالعامالتاريخ

عامابعشرينذلكوبعد.1321سنةفيذكرهالآنفكاالجغرافيكتابةوانهى،1273

فعرفوشهرينسنواتلثلاثالحكمفيهافتولى،الشامفيحماهإلىتوجه

فيوهو1354سنةفيوتوفى.4كاكاك!طة"!+*4حماهشاهأوحماةأميرباسم

جوليديأسرةهينبيلةأسرةمنالأصلتركيوهو.عمرهمنوالسبعينالثانية

ذ!رهوقدالشهيرمصرسلطانالدينصلاحأيضامنهاكانرالتي5)أ43ح

.شاهشا؟اسماعيلباسمإكلنيم!عس

عنه.ينقلهوتنجرماكانغالبا،مسلمحكاياتكاتبأبونزار

محمدحياةعلىيشتملحجةالمسلمونيعتبرهكتاباسم4!ق!*راغا

أزيارباسمإليهوأشارواسعأاستخدامأياسأندرجوهانزاستخدمه،وموته

()الملاحظاتالثالثكتابهفي"!سااه"أكهدابلونيوساستخدمهوكذلك،323ح3

هذامننسخةيمتلكالذيجودانجولاستخدمه.وقدأسايرباسمإليهوأشار

وأفعاله.محمدحياةبمقتضاهاهاجمالتيالتفاصيلذكرمعظمفيالكتاب

.واليهودالمسيحيينأمامالإسلامعندافعمؤلف(ادريسبقأحمد

التاريخ.فيكتابهأكملعندماا5"سنةفيشهرةحقق4يوسفبقاحمد

فيعاش،فارسفي()أصفهانأصبهانمنشريف4العابديقزيقبقاحمد

.!!ساحأ"!س3"!لا!لم،75.1)،،،واك،؟48،كى61أ"!ح!لأأأ!؟اها73لأ.(*:-)
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الإسلامعن،ودفاعاالمسيحيةالديانةضدالكتبأحدكتب.عشرالسادسالقرن

الحاكمأكبربلاطفياليسوعيالمبشرلء+ة*5*!7حة3جيرنيموزافيركتبوقد.

يسوعناريخ:هوأحدهما،المسيحيةعنيدافعكتابيةالفارسيةباللغة،المغولي

يدافع،الحقيقةمرآة:والآخر،روماكنيسةأساطيرمنغالبهجمع،المسيح

حظولسوء.عليهاالمسلم!عهجومبذلكمواجهاالأئا%جلعنفيه-!لإجفيء-في

أحمدهومسلممؤلفيدفيمباشرةنشرهبعدوقعهذاالأخيركتابهأنالمؤلف

هو:عنوانالهجعلعليهفيهيردكتاباكتبماسرعانالذيالعابدينزينابن

منرومافيللمسيحيةالدعايةعصبةيدفيوأسقط،الحقيقةمرآةكتابتهافت

مبعوثهمكتابعلىالعابدينزينبنأحمدبهاأجابالتيالمقتدرةالطريقة

زينكتابعلىردلإعدادناكسس!نرفلاالرهبانمناثنينتكليففتم)مبشرهم(

ردهماأعذاعندمالأنهماالمسلملخصمهمانعقدقدكانالخصرلكنالعابدين

الكنسية.المجامعفيوردوماالباباواتقالةماعلىاعتمداقدكانا

عنأحاديثمنرويمايضمكتابالناقدمشهيرعربيمؤلف8البخارى

الأحاديثجماعستةبينمنأنهوبلونيوسأندرياسجونذكروقد،!مومحم!

بوضعيقومواكيدمشقفيالخلفاءعينهمالذينالولاةبأحدالتقوالذينالستة

بالشريعةيتعلقماجمععلىعملهواشتملالأحاديثلكلموثقةمجموعة

مجموعتهوقسم،بالعقيدةيتعلقوما.("!"4!صح،3القوانينمجموعة:)النص

اعتبرتفقدوموثوقتيهاالمجموعةهذهلقدم،ونظرأفصلا()أوكتاباعشرينإلى

ولد.القيمةفي(الكريم)القرآنتليإذالمسلمينعندالمقدسةالكتاباتبينمن

.م!م9سنةوتوفي!مسنةفيبخارافيالبخاري

هومطولاواسمه،ينسبوإليها،فارسفيفرغانهمنفلكي4الفرغاتى

"4!س!س)حا؟؟!س*أ؟الفلكعناصرعنكتاباكتب.الفرغانيكا3،أ،"ريتقبندمحه

بارش!وفي()537)نورمبرجفيأوربافيمراتعدةنضرهجرىلة313لأ"ه"ه
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وبعد،كريستمانيعليةوعقق1500سنةفيباللانينيةفرانكفورتيفو(1546)

إليهوأضافءههاسنةفيليدنفيواللانينيةبالعربيةجوليوسنشرهذلك

الخليفةأيامعلىشهرةوحقق.الشرقجغرافيافيللباحثينجدآمفيدةتعليقات

.م833سنةماتالذيالمأمون

كثيرأكتب.فاردس!فيوطوس.الشهيرطوسفيلسوفهو8الغزاى!فيفيق-

مواجهةفيالإسلامعنالدفاعفيأيضاوإنما،الفلسفةفيفقطليسالكتبمن

تهافتهوكتبهوأشهر،الكفرةأصنافوكلوالوثنيينواليهودالمسيحيين

شرحإلىلجأواالذين،الفلاسفةمنوغيرهسيناابنعلىفيهرذالذيالفلاسفة

فهمهايمكنلاوالتيالدينهذافيالمستخدمةوالكناياتالاستعاراتمنكثير

الذينالكتابهؤلاء.الإسلاميةللسخافاتتبريراليجدواوذلك،حرفيأ

الصوفية)أوالغامضةالتفسيراتهذهبسببوأدانهمبعنفالغزاليهاجمهم

يدمرون(إمضللينمتهافتينواعتبرهموإلحادهمهرطقتهموبسبب(*الا!حة"5

و)زينالإسلامحجةلقبعليهأطلقهذاموقعهوبسبب،والدينالعقيدة

هو:مطؤلاواسمه.ام112سنةفيومات1058سنةفيالغزاليولد.(الدين

الطوسي.الغزاليمحمدبنحامدأبو

تا!لخهولستمر.فارسفيشيرازمنبالقربجنبهفيولدمؤرخ8الجنابى

قبرلزيارةالمدينةإلىاتجهومنهامكةإلىحجىأنهتاريخهمنونعرف)5!هلسنةحتى

.م155ءسنةفيهذاوكان،ىيخررالنبي

فيضايضملأنهالمحيطبالقاموسسئميئ8للفيروزآبادىالمحي!القاهوس

الفيروزآباديالشيرازيمحمدأتفه.(الكلماتمن)محيطاالكلماتت!حمهائا3

نحوعلىكرمهوقد،وعلمهلجدارته،ععسرهفيالحكامبتقديرحظيالذي

التركملك!،ص!ءكلهوبغازت،اليمنحاكم،عباسبنإسماعيلخاص

http://www.al-maktabeh.com



لهكا3الخاصالملحق

وهو.واحدةدفعةذهباة!قآلافخصسةمنحهالذيالتتريلنكوتيمور

1328سنةفيولد،باليمنصنعاءفيحياتهمعظمعاشلكنهبالمولدفارسي

عباسبنإسماعيلإلىوأهداه()المكرمةمكةفيقاموسهتأليفمنوانتهى

يناهزعمرعنا414سنةفيزبيدفيالفيروزآباديومات.طويلةلمذةرعأهالذي

عاما.التسعين

وماتم1045سنةحواليفيكتاباألفعربيمؤرخ،!،*04!ةالقضاعى

.ا!م2سنةفي

،!ك0)4*حألهلح*4ء"هكالذهبمروجكتابمؤلفهو.مؤرخ8المسعودى

الحسينبنعلىهوكاملاالمؤلفواسم،الكتابمحتوىالآنندريولا

الرومانيونالمسيحيونيمارسهالذيالخداعفيهبتنآخركتابوله،المسعودي

عندالشموعضوءفي،القدسفي(الكاثوليك)المقصود*ه+!*ح43أأكه3*لمة

الادعاءلهذاكاملةروايةيقرأأنللقارىءويمكن.الفصحعيدفيالمقدسالقبر

الفصل،الثماني)الكتاب"4!س15"س!7ثيفينوترحلاتفيالحقيرالخداعالحقير"أو

.(بالخداعوبصفهاالكاثوليكيةالطقوسيدينهناالمؤلف:)المترجم(43

،1213سنةفيومات1143سنةفيولد.لوء!3!ص)كتابمؤلفهو8اثطرزى

ختاطا.كانأنهاسمهمنويبدو،المعتزلةمذهبعلىوكان

.م1203سنةفيتوقىالكريمالقرآنشارحيأشهرعنةكث!!كا!!8البيضاوى

.!ة!ها!كولا!م*ط*هح4ة5س!سا!كاكاأها!ط*كاهم!كه!ا*ح8بعنواقكتاب

الدينعنللعقلالمنافيةوالأمورالخرافاتمنكثيرأيضمبالعربيةكتاب

صلىمحمدا)يقصدنفسهالمذعيبينحواراتشكلعلى()الإسلاميالمحمدي

القرآنتلفيقعلىساعدههوالذيأنهيفترضولهودي(وسلمعليهالله

فيمطبوعوهو،دالماتاسون!ـهرهاللانينيةإلىالكتابهذاترجموقد()الكريم

.ببلياندرعليهاقامالتي()الكريمللقرآناللانينيةالترجمةآخر
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ةه50لاأ،ث!5صأ43أأ*!أ(5حه*(3!3!3!حح*ال*عهأ!ع7!4"ع(حة5،بعنوانكتاب

الكتابهذاألف()السرسريةالمسلميندعاويمواجهةفيالمسيحيينأذلة

الملوكأحدبلاطفيضابطاالمسيحيهذاوكان،العربيةباللغةمسيحي

ويشتمل.نفسهالبلاطفيمساعدأيعملمسلملهصديقإلىووجهه،المسلمين

فيكلونيديررئيس)بطرس(بيترسعىوقد.للإسلامدخضعلىالكتاب

التوليديبيتربالفعلفترجمه،اللاتيئيةإلىلترجمتهبرجاندي!!!بكة5--

الكريم.للقرآنبيلياندربترجمةالترجمةهذهألحقتوقد،(التطيلي)بطرس

الدينتاريخكتب،عربيمؤلف(المكين:اسمهيكتبما)عادة8الماكينوس

منالأخيرجزؤهويبدأ.م1118سنةإلىالخليقةبدءمنكتابهويبدأ،المسيحي

هوعنوانالهوجعلها25سنةفيإربينيوسالجزءهذانشروقد،الإسلامظهور

سكرتيرالعميدياسرابنوهو،*أ3،03!أ!حأ"حح!3!3والمسلمينالعربتارلخ

وفيأكا!؟4*!سجوييديأسرةمنوهو،مصرسلاطينبلاطفيالحربمجلس

بنجيورجيوسهوكاملاواسمهنفسهالمنصبفيأباهالمكينخلفا238سنة

الاسمهذاعليهوغلب.المكينالرئيسالشيخاسمهأصبحلعلمهونظراالعميد

العميد.ابنباسمإليهيشيرونالآخرينلكن،إليهللإشارةإربينيوسفاستخدمه

.12!سنةفيومات))40سنةفيولد.مسلممؤلفالاثيؤابق

وممتد.(ذكرهالآنفالإئير)ابنأخوالأولوهومؤرخالأتيؤبقعلى

.ا!30سنةإلىالخليقةبدايةمنبالكاملأسماهالذيتاريخه

المصطلحاتفيهيشرحالذيالتعريفاتكتابمؤلف()الكسائي4كسائيابق

منوغيرهمالدينورجالوالمشرعونالفلاسفةيستخدمهاالتيانحتلفةالعربية

المسلمين.العلماء

بنسعدبالعربيةاسمه.الملكانيالمذهبعلىمسيحيمؤلف4يوتيشيوص

الأخيرصالجزءفياهتملكنهالطبفيونبغ87ءسنةالقاهرةفيولد.بطريق

فأصبحةلتدنك--ىلاللبطرياركا033سنةفياختيارهوتم،الدينبدراسةحياته

http://www.al-maktabeh.com



645اخاصالملحق

وقد.040سنةفيسنواتبسبعبعدهاوتوفى،يوتيشيوساسمه3.256

سنةفيأكسفوردفيواللالينيةبالعربيةالاسكندريةكنيسةعنحوليتهنشرت

.سيلدنالمثقفبرعاسةنشرهابوكوكالدكتورتولىإذ.65ءا

حكاام!:3!عع*عق3لا4ل!لأع*هة43ة،ال3لا7!4ه*ة4ة38بعنواقمطبوع

إلىوترجمهالعربيةباللغةالأساسفيكتب.وغباءعتفاهةأكثرالنصو

.()الكريمللقرآنبيبلياندربترجمةملحقاونشرهدالماتاهرمانيوساللاتينية

:خجه!3لا"هلاة*"لا5*ءةة!ك8بعنواقمطبوع

وضعمنذكرهالآنفكاالعنوانوهذا.الجغرافيافيالشرقيةالأعمالأهممن

لهأضافاأنبعدباللانينيةنشراهوقدمارونتانمسيحيانوهماوهسرونيتاسيونيتا

لكتابتلخيصمجردالواقعفيهوالكتابهذالكن.51ءاسنةفيملحقا

ملكطلبعلىبناءكتبالذيالإدريسيالشريفكتابهووأففلأوسع

الملككانالتيالأرضيةالكرةعلىالجغرافيةالمعالمشرحبغرضروجرصقلية

أكملوقد.الفضتةمن(الأرضيةالكرةمشخصرطبعا)المفهومبصنعهاأمرقد

نسلمن()الادرشيوالمؤلف.روجركتابوأسماه1153سنةفيعملهالإدريسي

بينالعملهذامنجميلةنسخةوهناك()شريفاللقبحمللذا!ططه-صمحمد

العربية.بوكوكمخطوطات

دفاعأصغيرأكتابخأكتب.سيمونسانتديررئيسموناشوزجورجيوس

بينهعنيفجدالشكلعلى،المسلمينهجوممواجهةفيالمسيحيالدينعن

الموصلي.3!!3سعربنسلمةأبوأهمهم،المسلمينمنعددوبين

توفى.تركيأصلمنوهو،المشهورالصحاحقاموسمؤلفالجوهركي،

استقىوقد،الفيروزباديقاموسمندرجةأدنيوقاموسه،1هه7سنةفي

(جوليوسقاموس)أيقاموسهأعدعندماكثيرأالجوهريقاموسمنجوليوس
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للقرآنموجزأتفسيرأوضعاجلالمنهماكلاسممؤلفان8الجلافي

وألف،14ء3سئةفيالعملهذاالثانيجلالأنهىوقد،()الكريم.:لإ5!لإةحب--

ح!لأ.24!3المزهركتابأيضا

مؤاسففهو،1154سنةونيومات)074سنةشهرستانفيولدئنت!هرستانى(ا

.(المترجم/والنحلالملل:المشهور.)كتابهالمسلمينبينشهير

الكريمللقرآنموسعتفسيروهو،الكشافكتابمؤلف8الرمخشرى

.1143سنةفيتوفى.المسلمينبين-غيرهمنأكثر-كبيربتقديريحظى

اليونانيوقالمؤلفوق

:ةع*هاه"(3!!ى4ح53ة*ة!س380!8ةه+!!!3ح*ة-

موينلينشرها()الإسلاميالمحمديالدينتهاجماليونانيةباللغةرسالة

لكنشا،العراقفيالرهالديررئيساالمؤلفكان.(7!3!ةهك!اك3!)مجلدهضمن

فيها.عاشالتيالفترةلانعرف

:حكهلها*حء*ء!"*هحه*،3!3حح4**"*ي8!همهة،س!ح!*-

خطبأربعتضمكما.المسيحيةعنتدافعمباحثكاأربعةالكتابهذايضم

منصبهعنتخلىلكنهالقسطنطينيةفيامبراطوراالمؤلفكان.لإسلاماتهاجم

وهولوحا!س،ة*5ميليتيوسوبصحبتهالديرفيواعتكف1355سنةفيابنتهلزوج

،الآنيقال،الكتابوهذا.المسيحيةودخلالإسلامعنارتدكدكانشخص

منفارسيوهو-سامبساتلهأرسلهخطابعلىبهليردلميليتيوسكتبأنه

.للإسلامالعودةعلى-أمكنإن-لبحته-أصفهان

:!س!ساكة*س!3حه*!ح"4،*لاةكهة+3ء4ة!3لايم-
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.1057سنةإلىالخليقةبدءمنذالعصورلكلموجزآتا!لخآيضمكتاب

لا!*هص!:8!(75!4ه*!س،ة3-

مؤتفه.يدريولاأحد7*3*أ3!ح3*مجقدهفيموينلينشرهكتيب

:4!طهحه"!*كهةخط!كأ!هـ*53!4!ة-

للإمبراطوريةحولياتاريخاتضمالبيزنطيينالمؤرخينأحدألفهكتاب

وكان.القسطنطينيةنبلاءأحدكانوالمؤلف.813سنةإلى285سنةمنالبيزنطية

ودخل،العامةالحياةاعتزلذلكبعدلكنهالإمبراطوريالبلاطفيمهماشخصا

جزيرةفيالسجنفي815سنةفيومات،ذكرهالآنفكتابهكتبحيمس!الدير

التي(الأيقونات)عبادةالصورعبادةعنالحارلدفاعه3*+ء("3*ح!سساموتراقيا

الثاني.نيسمجمعفيبحماسعنهايدافعكان

:*!3*ح!صه*هح*4ةلها*+ة(ك!53ة!3لا+-

بدءمنيبدأتاريخاتضم.البيزنطيةالتواريخسلاسلمنأخرىسلسلة

)المقصودالقسطنطينيةامبراطوركومنينوسألكسيوسموتإلىالخليقة

بعدلكفالبلاطفيرتبةيحملالمؤلفكان.ام118سنةفي(البيزنطيالإمبراطور

تعليقأأيضأوكتب،ذكرهالآنفالتاريخفيكتابهوكتب،اكليريكياأصبحذلك

اليونانية.القوانينعلىشهيرآ

اللآتينالمؤلفوق

:احح*ال3!ةى!ة580أ!ح-

ليتقنا540سنةفيفاسإلىذهب.عصرهفينحويأشهرالمؤلفكان

فاسوفي.العمرمنمتقدمةفترةفيهذاوكان()الحربيةالنفيسةاللغةهذه

المسلميندينعندقيقةتفاصيلتضموالتيآنفاإليهاالمشاررسائلهكتب
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.مباشرةفاسمنعودتهبعدبأسبانياغرناطةفيومات.وعاداتهم

:!س!ك!لها*ةثم!"!8ة5!أح35!،آة-

رشم.عصرفيباحثأشهروكان،حأ*8)433حداح33باسمالمؤلفاشتهر

نجعد14ء4سنةفيومات3م-!!س،!س3"3!74أداح؟ا13باسمم1448سنةفي،لروهـاكاردينالا

سقوطوكان.سنواتبعشر()العثمانيينالأنراكيدعلىالقسطنطينيةفتح

السامالدينهذامنيشفيدواءليقد!هذامؤالفةكتابةعلىلهباعثاالقسطنطينية

المسيحية.المملكةمنكبيرآجانبأاجتياحوشكعلىالآنيراهالذي(الإسلام)يقصد

:!كا3!4!سة*حح"احح*5ةكه+ة0،3كأة!!3!كا*ي-

كتاباتمنمؤلفهجمعهالذيشرقيةتوارلخبكتابإلحاقهالنمجرىهذا

وكان،الشامفيلبنانجبلمنمارونياإكشلنيسسوكان.العربالمؤلفين

فقدلذا،رومافيفيدبروباجنداديكليةفيالشرقيةللغاتاستاذايعمل

المقدسالكتابنشرفيليساعدباريسإلى04ءاسنةحواليفياستدعى

للغاتالملكأستاذأصبح-باريسفيأي-وهناك،متعذدةبلغاتالمسيحي

هذافيجهودهفإن،حالأيةوعلى*أ8!"9305ك!س!م303المدينةكليةفيالشرقية

أساتذةبعضقولحدعلىوذلك،كبيرةجدارةجديرأيكنلمالكبيرالعمل

حدإلى-أحكامهأنوثبت،جدآكثيرأدقفعدمتجقىماوغالبآ.السوربون

.قاصرةكانت-كبير

:ل.".*544ة*!ح3ةيمة3"53!ة3ءةح*،هثاأ5-

سنةفيوالثانية1651سنةفيالأولى.طبعتانالمهمالكتابهذامنيوجد

فيقدورخفيالشرقيةللغاتأستاذأالمؤلفوكان.موستعةطبعةوهي16ء5

الراينفيغرق-للأسف-لكنههولندافيهيدلبرجفيذلكوبعد،يسراسو

كتأباتهأنإلآ.دؤباالتعليمواسعرجلاهوتنجروكان.هيدلبرجإلىانتقالهعن!
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ومع.الشبابريعانفيماتأنهإذقصيروتفيكتبهافقد،الدقةيعوزهاكان

تماما.مفيدةكتاباتهكانتفقدهذا

:8يحول*!ع-

صب3الإساالفقهفياختصاصياأيفقيهاذلكقبلكاناوحخابهذأمؤلف

ذلكوبعد،بأسبانيافالينسيافيكانعندماول87سنةفيالمسيحيةإلىارتدلكنه

باللغةهذهرسالتهكتبوبالتاليالمسيحيةالدينيةالتنظيماتفيدخلمباشرة

هذهرسالتهوترجمت.عنهارتدالذيالإسلاميالدينفيهامهاجماالأسبانية

فيفيتيوسطبعهوأعاد،1505سنةفياللانينيةوإلى1540سنةفيارلطاليةإلى

للجدلإدارتهإلىعميقبشكلبالموضوعإلمامهاذىوقد.ها50سنةفيأترخت

له.لانظيربتمكن

:!ءهححطبوكوك-

كبيرةبشهرةحظيوقد،اكسفوردفيوالعربيةالعبريةاللغتينأستاذهو

فيوماتكاا04سنةفيولد.وعلمهلتقواهعصرهفياللامعينأبرزأحدفكان

المفيدةالكتب)وتحرير(نشرفييعملسنةستينحواليطوالوظل،كاا91سنة

"س!"،أحص!"3*أ3ءأ5أ3!3-أكاةهوأهميةأعمالهوأكثر.تارلخهأوالشرقآدابفي

منؤهاحواشيهأحدفيجيبونإليهأشاروالذيكاا50سنةفينشرهالذيح!ح

يضمفهو،أحح"3أ"س!!3م53أ!حول3!6أح!!سبوكوككتاببعنايةادرس":لأهميته

يقصد)ربماالقديمةالعربيةفيوأصلياكلاسياعملأتكؤنملاحظة358

مماأكحرالعربيةيفهمبوكوك"إن:آخرموضعفيجيبونولقول"(اغصحىا

.(")"بلحيفهمامفتي

:*ةح"!34ة8!،لمام*ءحة5ة!ول3ح!ءأ*حء*3!3-

بغدادإلىذهب.الدمينيكانطائفةفي""أخجداالمهمةالرسالةهذهمؤلف

.شأس!!اأ؟ا!سافىا!ااء77،م.22لأ(-فى)
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ليستطغالواقعأرضعلىالإسلاميالديندراسةهوواحدلهدفا210سنةفي

المسلمين،بلادفيإقامفثمرةكانتالرسالةوهذه.فعاليةأكثربشكلدحضه

ديمتريوساليونانيةإلىاللانينيةمنوترجمها.عودتهعندنشرهاوقد

فكانت،كثيرااستخدمهاالذيكيزينكانتاالسابقللإمبراطورسيدونيوس

ومن()الإسلاميالمحمديالدينضدالأربعخطبهفيأهميةالاكثرهيأفكارها

ملحقةنشرهاوتم،للآنينيةأخرىمرةبيسينوصترجمهااليونانيةالنسخةهذه

ضاع-لقد.بيبلياندرعليهاقامالتياللانينيةإلىالكريمالقرآنترجمةبنسخة

بالإضافةرتشاردكتبهاالتيالرسالةوهذه.الترجمةهذهإلآلنايبقولم،الأصل

رسالتينأفضلهماذكرها()الآنفأندرياسجوهانكتبهاالتيالأخرىللرسالة

نشرتالتيمارتينهنريالموقررسائلقبلالمسلمينمحاتجةفيأوربيونكتبهما

فيححسأليالبروفسورللإنجليزيةوترجمهاالفارسيةباللغةلأساسافي

كيمبردتخ!.

:*04ح3ةحة"51ح4!*ة+ة3،ء3ة!!3كاحهلا*-

والمؤلف.م1)50سنةإلى"لجييمحمدمولدمنذالمسلمينتارلخيضم

حاضرآكانوالذي،أسبانيافي(و)طليطلةتوليدأساقفةرئيسكان()روديريك

علىالعاشرالفصلمنبدءأتارلخهقصروقد.1215سنةفيلاتيرانمجمعفي

بالاعتمادجديرةروايتهيجعلمما،الأحوالغالبفيأسبانيافيالمسلمينتاريخ

يعؤللاالأيبيريةالجزيرة!مبهخارجالمسنمينعنكتبهماإنيقاللكن،عليها

المسلمينتارلخباسمالموسومإربينيوسكتابمعالكتابهذانشر.كثيراعليه

.52ءاسنةفيليدنفي*أ3،03!أ33،.+حأش"أ3لمة
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"!ة-ه!.
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برعي30

أ*9

*هـ!يىه"*+5*"!**،*ي8!طه"*!!،ى،+*ى!م"،!طدط!+!

ول!+"5*3،!لأ!5*!*++*"!+*ى+"!مة!ل!ر!م+ىه!ة8!ح

!!يل!8ى!*ه8!*ت*هـ،+3!ء**لا!*.

(!م،،!ع،!مكا!لأ"ل!ة،""!ث4).*لاع

!!*طيق!*!ى8*3ة!"4لأ3.حةةحذمء4ءلع!ولة!7كل!!!كهعلهه

!*،8آ،لإذ*جآه(4!سي43ة5+لاة!أ3ع،ة!هلو،!ث*4-هممأ4!3ع،ح3ء

،4علالح!اكة(ي3ء*!مة3!كثلأ3(ةح37أكامءةمأ8\يق"318!س4*5(ع
ة*،!ث!صله!+3(،4(ءلأ+ا+"آه!لوء4!*!ه!!س!ل+*3كالا،لا343ة3-

؟ذ!*3+3"اآن!لهر3لم53!لك*ء!*،!833ءلمكلاأ،نهع*63!!سح343!ص-حح

3ا!ءأ*هكأ3م!ث!،!م!كأج8"هةم!2ء"حصألك303،4"5!ط،3+حلأمء

ه"أ3!ل284،034.هـاأ40لما3ة3!!ص4"8ح!3!49ى،03!سهم،أآ!م

،3ا-18ح،+لما(*حلهألاءكاع!،4ح(ةيه!كل!47لأعوللاأ؟ة!ثة3(03لأح"43.

لاأة3-؟3ء3ط"كهمه،لألا"ة5حط4ة*4أ!5!("*+م4!لا..!.ة.،636،

17طله!8!ههل!("*7!مكأ3ذ5لأكاول!03عء!س5جظ."،3!س،"(ة3ع

ثهلا!*!سذ3ى3!سطعء*ذ.ال3ئه6**!ثط،*!4ألما!!3!ةجة.اآ!م

ذ3"لا33عهط5*مه"3!ثلاة،".لأ،5،،حلأ،حذ،ال")يأفى،ء،أل!!
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7!س3(علأ،)ءه*ء7!4(0(4آةءآله!"،43،+لو4!!!43!!لأ"حفى

عطلهأ!!3آه!6،لاح4!ث"!!ةلو3،"3س!(له!"،ذآه44!م،همأكه!"!ه

"3لأاول48).م!*ص!*ذ*س!ة5،ةآ!س!،الله!ءس!444.ذلاأ*آ3لأأ،س!آة،3
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حللأء3(4عص7!لآهأأث!لأ،"علا،ع5،،

!!!لط!!م*ىفز!ث،أل3لو(403!ص!ة*ع*"،34ة3(ة"آ!اخ5"ح4
!*ه*"(4ح53،ث!(ولس!ذ3*لاأ(ح352ه*(6756إل53!ء\7،أجط،،ه"*

*+*ء!44!،ح3**ح4ز"!ثع*ء!،!عى،!ح3+،ىءح!+"3لا

ءآ"4!م،4،بلاه*6!2(!ص3س!طلأ404(ص!*)2ءع(ء،!س*6لازس!ط"0(4!ص38

**")*!!*4!لله،*0،5*.".ه!84ول)"لاة*قط!أه*،،"8"
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!.ول."62.539)؟حول4!س!سثه،ع!س!س45!ثكهة4أ3م52!.

ط*7!ى"!*2)*لوطلو!!م!8!لزحع"8!+ح،60*"آآ3"!-

،؟أ!4*ةع!س33ة3،آه،)"453"*حح،*ةح!س*!"آ+،هط"م!"ءآخ!

ه*!سآء،4ح3ج(لاي17034354(3*ةأأ!ث!"4!سطى3ذ!،!ة(5*ع،"-

*ءة!حث*ىلة،84شأ*س!محآء5م4!سص!**ء4ء،44+*،ح7!س3-6،لحه
،"34ح3.4ح5*،أ*7*!7ة!س3،+،ج5ألما!ولة33*ءة+ثه،هاف)6!س

+لماءس!مه"!ص6+3،م!3!سلهأ!3،ألما!643457\ء83"له!لهأ(ؤة)،،ي!م

ححعمأ6*13أ!*!مل3!ح،(223"1+5،*ط3ة*آ"*ء"531آ")!"13)ك*-
ذ(3،"ءح!س1،مة!ب،!س،ا،لم4عئ!بمم9لم53ثههز!لكع3،!3ئ!!مك!/!3،لمأ،ءغ!ص(ص!ح4

3ءآ"4!*ء3(."33"لهألماهممه،4ح،!ص3ع*33مه(4عو؟ث!ح3%4
هآ*ء*!س:"4!س0،4!س3ع!1،!س4ول!هلههإ!!ك*ي-م!7مل*ىف3كلهس!،لم!

!!ئ،ي!لمة*"!*4ءال+3!4له!ي*له!أحآء14!!ث034،ح!!ك!ة*!4
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25!!حىق**8*.

حط!"هئ!لاثي!س9،،43.+4أ3،،آث!!م3،*!ء!1لأ،ذ*حول،*ل!م!ث
84!مط(ول!53،كه55،آأآث!!سذأ،5،"،61ةح.*(ةه*،نعمال!؟ء(ط9

4!034آ"جث!،غ*3*!م4-ح!ص!ع!ع،8ول4*ي4له!كا*لهكا)*،بى04
ذ**ع4كلإةس!8*ة6ة35،ع!*"*3\7!*(3ة!هل"4،!س44ع4ء،"ة"!أعذ

ع،يعهم3؟مم*+سهقىكلحمل؟هحم!سهه!هب.33!ل!لمح-ء"."!ح!صح!س!لهاءحمء

!ط"ي".ه"*!أل*4!!،ع*ه*"!س535ةحس!ح*ح4،*!،ألآ!ع2آ،!م4
لالأ!فط!س*ةلا54ح*،الحنج!*3ة*بملأطخةط"4!ص*ة*ة3!ه*هة!+،3

67ء7طلا"4جلأ*ع،4!*ح"!*!"4*(("85)ءملاعةي9ي*ال9*+ة*3

3!2كلأح034عكاح4!ع!حط!ء(!ي)*"5ث!"ح.)"3ع!الع"،أل.(0!ط8

"."آ4ع!)!مل3ط!ص*آء84!مهعفىر!ة*35ول03ء+ة!*63ءاف"!مذ*

فى3!ملا*9*"كه*ذلى!آ3*ي!ءم3"ةة؟ة-3"ةحة"ع"له!*هكهلا،لهأ

ك!4مم3**ه!لامم!ط"لهأ**408ة4ة!حمءع"هح8!*ة!،كه،"س!**هغ

44!03،*مء+ء!أص!ة*+!هكذهـغ7،72،ع2،*ةم!ط"ط!*ل*!ه
"طجة*ول5،خ!*"ىهول!س،"آ.

!ط!ء3"!*8ة*ث!ثج("ح"أ!3*"ذج!3ة(!س!،"4ءط!ث9

!*ةع،8"4!س،،لمام!!ص3(!ح!صء8أ)!!ي2ء"!ثله!4+ملاكأ؟ةةه*++*05!
آآ.أيول3آء"4!ص+*لأطءولح4!"!.*!اة!أ،بع*..س!ث!ة3!ص*هأ،لو!س"

كافىآح4،؟لأ3طه3*"!ح9طول!3!ء6!*4!ع،،ء*أول!ز!5!هم)\!

!م!!م3*ة")5أ"-"!**!س!ا!*"ءح؟5ك1ء4ء*!م"لأ""!!م!"

"ةذ*!الهي(*س!آء8*!سءم!م4حيال،."43!*س!9!!ه!!*،.(!*ة034!*
(5+!طلا**4(لا!ع*أدذصأح5،1عةآحه*52!،،(4ح"*ال4لهأةةهول3

"4ية438اله!"03!م(45ة33كول*ه4.!،لاآكث!53ط!سه*؟!،*9
للاط!م!!!3!س9(س!2ء+،،(4!،3!سإ،كح3جلأة4!م7(5"ط5،3!ل!!هك53

"!ث!سذذ*،س!ة!ة*ه،4"!!س3لهأ!س4*ثا4،ص!"4!سةعلاس!3له!،لأ"؟،(،!س9

"4430"لحا467*علأله!لأههطكه،4*لا3مه!ول(ةكهال،"(آ9لماةلاله!كام!
لما!8لأ،أحذ(*عط8لمصظ3ال*ه*!(ي!ذ43!*ي!كه"ءة"ة*!ع3أ*س!*

؟440ع*ء"*.*ح"!!لأه*،!*(!،!3!طشاه!.*.809،

!*44،ا!هم!ذ!.*.869.

!ط"*!"!*آز!*!3330*ه+ج523!!لص!بى*ة!!م*!آ*
"4!م*ج43"3ع*لأ*.طيةط"ة9!(،ع*!مبطلوءط!!ه!*ح4
*لأ"ة(ء*10!،!اك!*آ.حث!م!له!هس!6ط!س+،،!هل4
!4"علم*عثهعإول3كلءول،4.+!*هكاأكه)ط"طص!ط!3لأ!م*م!!ح*س!3"

8ةثه!!س!3!س"ذ،كالما43ع4ةول"لما35"!،وو!8شلما3حلأ*،ط!!لهثا

!.ه.+7358ة!"!**ذ3،"546ز!(ج*ط،"ملاه2!س*لههءلأ،،ذ3
ثا3،ذ**!هـيلا(3،3.طول."590،*ذ!هل!""*.!*!4*!"س!"آ!

لاكاذ،ءث!!لما!ح!*!6ة!س!"آ4*ذ"قلهلائ!لألهلا!س!اك،*س!!.*،

،!ل!ل3،9لأة(34*هذ"ءح(ء*!س3!س*"*!ص*!س،أللم!3!لملا3"!

)"ء*ط!ص4!!صةه."!ثحعث!ءص!ى47مه،ط5.(3ءله!م!ث!"*ه"
أكا*ط645للا4!س3آ4ع3،لاأ"4!ب!لأ!*ه*،لهلا4!4كاعذ!.*ء338.
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!*!ى*"8*ءال8!ب

معهلهعه*هى8ة!كهص!حه4*ص!"ء3ءلابم3!3ء"
حع"ذة!*ءع!لها!ص!ألط*ه"3.."ه*كلإل"ءة*-؟ط!ماكح-

8*ء"03."34ءكه"!ث3،"!هل2.*"ة!ذص!م!ث!ث!.53عكطئأ
*5يةه!سع4!**ح،أ"ة*ه،5*ة!!"يهي***قكط.،9"له!!
!!!ح3.9+احى*!م+!ص،!د36ءص!*عذ،س!6*ئه3.ررص!ث!"ع!ةه*

*!كع4-ءمط83"ه!ط3)3؟*ةأ8ع*مة(،ح4هملا+ول*كله!ءف!لميهول

كل8!"!يلم59!أ8!ك9،ثم"أ!*!!ة*9"ط+،ي5*!!كاه!ء!4هم!3

"اكئل!090.4غ89،؟هط"*ة034ع30،70،3ح(!!صةف6!!ثهل8ذ99

ء38!)ءص86!هث،!*ج"3ءآ"آر**ة*!ذ*،0*له!3ع!!4"ص!لملة

*ول!!!*ه*39"*ةء"هم"4!؟آ،ح*أككا*ه!4ذولط!4ةل!مل.
ءلمة*!كاح*ع**4حورول40"ذأهم!"ة!ل،لأ5ة"لا!سهـ8"!م!مول48

*ة،ء!ملو!ك،*"ء30ع9،!حمم!لمه93نعط84!ص*،ء*!حيه"*لهاء!

،"ع5-ح**3""ح!،له!له!*ة3ه+(!(ةه*!8ءمم!هم!ط8لأء*4-كدذ
4ص!4(20*ح(،لها"ءحكهـ،+ةأعط"ة!33ء*م!!دع*لأ*94!ل!ة

*ع،ة!ه*،مه3*74ذ!س4*!س!ث4*ء5عط!4،4!!ء*!+!!"،ع،"
أ!!)ء*كاع3ءآ!4"لماء*"أأ*35لاآ40*"8،آ9،!ىي!!"ء4-

!،ة.!.+جء+عآه4فىلملم!ن5"كلههث!ج.يرررماالم!"!نشفى*ء!ي-

ولع+5رء!ك!3كله*عإ،!ثه".يم!س*3كمة6+ه!.*."059،!*4

48!ك4ط.*."!!ل.لاآة9*!*!م!(،ح*!ثن.ذكهكاطلها**ثهع4
*كا"يلأ04!"*!س4!،ىذ،!مك!لم!+ا!3".

!!هلكصطر!!آز!4ذ*!+ء،3كا*ه!(ىف!**!"!ة-!"-كلليذي

35!"س!،لا،*غ!!ل"!ك4ة*+ء..*آ3*ذ،+ه(3!""!كا!عولءكال*

بم88!طال!**،ءء!ثكلهلاه!5888.4ز*4،*"ط!م.حعب!لهاه!.ء!

ة،!ثعذ*!ء3*94ة3*ح!4!ص*"ط!8ط!س!مهءط!"ة،!!!!!له!50
،ءحي!ول!!اكل!*س!"2*ه*(4!س*!س!س!5م!نر،4أ*ة!له!5لاءهط)3.

ضه!ب!ء*ع!4م!ط"!4ءكا52س!ط؟!35"4ح!ص،،!ثلأ*أال!!3ه4
!"م!!ثذعة!!ث،ي34*!"كه*!!م5.ط*.آ556.

مع!*!*"3-..ة!."ط5هيحول!ز!*08!م4لو!!ألةحتجتجبم

عثء*+3،33ء!س!،أ!س4مي!مه*84!سء!س!صث!هم"ء343"--*ءي
كا!يثهع!اة(ه""ء!!!"(!م*لاد43-لم!**ع!*!!4يم*-ذ
!ص!ل!6!ءلم!!*ة*4".*!ص6*!3!ن"!33ولةج-53!!م!"
ع3(!سع*عط*ء"!8حط53ة*يح3.مء4"3-زح!كمم3ء3!ذ3!متف

،!مح!،9ء!ة!!.!ط4"ء3(9،4"(ذى!جل3آالط!ذ"آ3"!9،

له!وللأ!6،كعةط)*!-.بمم*!م*ع!،.!،!ىح3،ط)*!*5!"ط09

!ك8**4*ء"ح2،مة!مص!ط!"*!ه!.44ح،!ك"بم،."!هف.

ء!ي"!مئلأص!"3!ص3!*(-ءم4*!،ءفين!لما3ء*4.جذ"ي!م3ء!4أءعط
!8-ء!ء"ث!ح.عي!"كاث!!7"8+"ء!كل!33"!ع+ة""!.*.

ثههـلا،"لم!8،ة*ع4يه!ءلهحكاة!،3!،"!لا،**ح*!*-5!"!6ثلأة!."

هـكلطك!نع!-!س4"ة3*ةح(ة!"!2ش!"ولح!صح!"!لهة44ءةلح!5!"!مبم
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ىفة4!!!**!8!.

4أ،"5،حلا!صآ"!لأ!6!9،5ءط!!م"*!ن*ء*ء!9!!س-..!وو

!!ه،7ءذ*عح44*ء،4ةح!هء"6!ماطذكا!2ذةك!.*."4"ه!
4!*ذ*!م!*ذ!لها"!4*!س!،3"ءهـط،!ءه!لأ!أحطند*!ة!ء
!ط*ه*!8ة6ل!ظةكا!.!لةذ*ء!أعفلا*!مءع"ي!مهنط

كرسثعله!ء.لا(ف!ه!أ!!.*."34ة،مة34حث4!.!..2ةه"

لهك!ن!3*!8ةلهلة4ة.!!فىء(3*عكهذ،5!ع3ءط!ألمه!3ء!

8ة3(+هحكاعلماءم!ط!دصلىإهىل!هلإ*ج*لهاكاركه8ةط5"ح"ذكهذ

!003808،كا!!س"ء*"40ة3ح*هع30*ة3*!*!ص!؟،!ص*!هل4
ة3نل!!كاهم!*8!ةءكع!ه!،.نةثاك!!*حب"ص3!مة!ه،ط!*

*753طلو!"ذمط8ط!مه"3ه2!مكه3كاع4حكه!ةمه!ص!6!م!
(طح"!ك!م2"!مل4ه*!!ص؟ة3حكاة3"ط!م*"ه!ء!!ثام!،ذ!!8كل!

3ع*!ثيكةمل!س*،*ة،ذ!4(ذ*!س!ط"ي!*حلة3!8حط"لاأه*3!م"!ملء
!سطة!سء*"ء3(ح*"3.عحي!،،لا!ول8لما8"038طذ-!علم!*9

3ذ(ءذ**!!ك"ح3!س!س**ذ+4ح*ح*ء(،3+***،هم!كه،!هطه

ة.،له!4!".043
!طلوه+!*ى8زس!ط(!هد(03403!طءهكاله!،ل!س!4ول5-

،ص!مه!ز4ع6!كل!*ه"!.*.8"4،43"لةكاحنة.ط*."2"3.
ئح"!مك53كل!طد!69"حء20(ط!م8ءولةكم.!مل،،!!394ح"!كلا"
ذط3*!*،حولولص!*فى(25+،،ه!ص!مم!كاه!*!طكا3ءحي*ه!8!ءذ
ءلما!(53،كه!!م!ث!(كط!حطلأ3ة!ة3ح!،ذه!مء"!!س4*ه"!م

ط!6ة!س.
!ى!ـه"زه*!م!ه(30!هم!4(4ةةلم!*ةله!343!م4مى؟!9
حه*!هث!س*،!"ه*5*هطآ!س*ء*.+!م4ة!ص4!.!."ي93..

-*ولط5لع3ح!ول5*ى+،كه!ل*!ط*هطط!!ه!*هـ3!ط!ة

ء"55طكث!كأة!م،!س*ذ!!3لأ!ذي،حء*(!نع!*!!حمهع!،*!*أل

ه!(آ"!مكا!3لما3ةن(ذ!م23ء84!لوهط!**!س4!**!صة8!هة!!م

*5ولهممه!ثةن!،ه!ههل!م"ح!ىب*م!،!ع"*ه،فىء"-!الت!
6ع،مء*4عط"ك!حفىءطكثه3!لث!3همل"03!اك"ء!بمثه،*ء!

ذط.كهـ33ة3أهلء*!هل-ة*!ه3!ة*!"ط!لكي53!ل!.89ء"له!8خمعص8-

،(ء!س4ة*54له!!"ة!63!ث!م+!*،آلماكه**ولء!هل!،"!95!ص

+!س"،ء*67ة،،"علم!*لهاءم!!هلع"أ(.كادس!53!ذ"،ة!*4!مهل+"ة

لهلا!8*ة،**ء5،!(ة*هء2"ط!ص*5.*ثم

آ+!!ه!98*30"*83+8!*آ!*سهى3!*!ى+*"ىف،*!مط+ى!
"ول*همك!كنص.نلأ+3!57ط"كه!((ق"*ص!،*!ك!اكذحط3ء

"4ةلا3،ة*"،"ء\3!مك!*يكأهع3ولة44!يه*ثهم!!صط
ء2(طح3!3!!سع*9"45!لهلأه"!**!س4!*نم!س!كاء3ذط3،!

2!سلأ567-هثم!سءم!"ةم4!ذ**ذ")له!!ص3!*!م!سهكثه2ز!*4-!ءي

(!"*3!!سه*لا2(!(ذ5*ء382،!*"كه*.ح!م(ح*،؟!ثع3!!ه!ءلافى

ه"كاط4آه3أال*ألت،*ة!لا4*لها!3لأدث!40ولء"7ة3ط!ص4!.*.
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ة5!لأ.كللا!**!!

8،30،!س!!ث!كع4ة!هل(ه"عكاع"!،كع!!همة*35!هل!(ة*،"*3ء"م!!
هم،ء"ح.ء4ول!ح"ذ45!ح3ء!ط!.!53ط.وللمهييء!ح-ذ!

6ان!!4!هل*،9*53!ح"
له+*!3"!ك،لهه3لمالالما!"،("ح*له!لههول!م"*.!له!!ولخذكاد
""(لما!،س!72"5!!ج"3،ذ،!ص**ثلأ+،ء(5ءم!ط؟ي43ةكه*!ذ(

*ح،"!ذء*،"ط"حط!م*(!س)843آ3ء*(4حي3!م!(ةء*مه؟"ء
"ء*،4(0!.!.""8.م!ط"،!"،ح*"**(52ذ!،!سه!ه!"

!*ةح*م!!ه!*هلأ843!مفى3!صمهلوهط+**!هل4ة*لا3*،كط

لها"6،ة3طح4"3له!!ح*ذ*3،*لمه4!س*،!!م،"ذ!!مءم+!ةفا53ة*

3!3!ي!*ةح!،!."."625.*!!!كثلأ*ء3!م5*!3ح3لم!
!*ذ3.4!م*ي!م"!+5م("9ي5*لها!م،ة53"!3*لها4ع*8ط!س
ح!(لمث!233ء،"ص*آءم!ط"م!*ذ،7مءةلأهفى4ة!4*ذ
ص!ط"3ح!3"23ـه،*،هملأ!حة*!لها!س!ص!مح4!م4ذط5م!("!صكأ(80ط!ص

،"!هط"لأ"،م!ح!ءم!*!6ط!4م!ة"*م!حهولس!ص!كا43ء3ث!ءم3"
م!ك!74ع-*مع.*عطله!ص!!ءله!ةثم5"40،هم!لو!)*9ذ3عى53!اي3

له!6!!*"4ز6لو(مه34أ3!س*ةلو!س*م،!س!*3*آ*طحم،"!33(أل،!مه4

له34"ةح4!،*!ة3!،لو!5"*،4..ج7علأءي!م!مولهع،كاءلم
95لإفدلم!لملم!ولكاءعكا.!لا(حط،!3لأ5م(ط!ص3حا"ذلهأ33،*ء!هل،!ه!!-

،*ذكا4!ص،713،!*حآ"ج!ح،لمع!س!4لألأله!3"ي*ة!ل3ذ"ولثملا"

له!ط"ه33عطذ36مج4لو!ص*(،الم!(ةم!كليكاةحط"*!صحمه*"له!
!*ذ4.

ئه!*5ط!+")*ز!!لء"!مثيول!س4ول!!!ملله!340،كا53*!.!.

،849،!*44ة!ص4!..ة"2لى90
!ط"!*طه!+*آ*زول!طة33ء!ط(5*كاهمدة*ع(5،!ط

2ءولح3،"04!يةع4!.!."232.لا1ذ5)ث!3(ه+،لهي4ةث!س!4!م

ي!،،!،لمعمل،ءح!ص*(!ص*23043*(!ثعأل!مه!ة**ة*!آه(4ح

!ء*،4"0(4!مه*!علأآهه!مل3!ل033"230.
!ت!*ءط*!39!آزول!4403همحط!60طهح!،،ع4**ء33يف*،8

35!*!س*5،"ح!4*ءة205أ!4ع."3ءة5ول3!3!اكة5"!سول3لما5!س

"!ت"!"،04030!ص39،،!6!!ك!ك33،،اة7ة،3!م3،!"44ء،يع3كهثا،ي!!ص9

ءمي!!ص،!ص!+!س4"35حم333*هة!*ء*+(!ج!ه!.

!هل"،3*!س*8ى3.!3أ"ىف9*!آلهأةثامل(طه".،038لوح8،0؟يص!3م!كهم
س!،ةطح،عول6،هثك!03!*ء*!ص*ةط3!6حةكه)3!!اك*كاى!!-

ك!فى".*!مكل!!كاث!+ه!(3ءة35"*له!!هدأ،!.*870ة"

"4!سع*!م!س!"س!")هم!3!مهأ"ة*!ص*4،74ة3"ذ*!لوة3ط!س4آ"8ط!!
*!م4ةح+،،35عآ33ة*ه.!*("هكه!!343(طهم!،!"آحآ"!3(مه

4ة3،،2!س،!44ة!*ة،ي!ث،مهث3ح،آس!كأءيه!آ5آ4!سلالىثا"خ.402،"
ف!ل!*4،43!ص\7!9!.*.!+،كهث!س!03!س*33(3ة!3ثاحآه!ا!*-

!*8!!8كلأ4ولححط533(طحصعط،*!ولعآهقذ"احلاملم!"3.
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!ض!"!!+**آ*.

"حهل!مهاكذ!4!كله!لأهم!ول-علأ339!م!هل!ص3،!.*.9د05ثمة3"!ع!

كوحطن!.ي4.طىولمههل!صىف!ث*43)!،!!3!مول"6")46ءط4+
ـه*!6ذ3ور4!هل!!هل*ة!أ!4*هآ*هلأكار.لإتقي03ءح!ك،!..ة

ئلا656،"ء(4!سح4!3!ح2ء؟"ح،+!ص!!س4"3ح،4!س*.

اكل؟!ئق+*!مخي*ى*!+8ء*-*++يق*+*)+أل*!"،+له!وله!!ولز

+!30"3!ةة3**54*ة3،)هيه6بى!ثي(،؟ة*كك!(ح،"35ذ!ة*!،،3

ذ!!كأ!6،ح،3مبم*6*ططىذ"آ\7ول3(3!*6،+"ح4ذ*له!ءلهؤ!""!6لا

"حث!*!**اهل3*يلل*!4!،!*4لما"6،ة5حط4طل!ةكث!م!ط(*،!!لالهه
*ء3!*53!4*!ن!"ةع30

ى!ههـ"!ه*ع!383*ىآ!"ك!.ه*!م:5،م!ط!83ء*4!بلاه*

فىهي*ةت!ة!طلآه9يه(4حئه"ولدعح353!!مه.كلأط"!ث!+"ة!
"ذ؟"!م!ككم!!ة7ح*ةآ6لأ،!كة."لوة(!.!*4فى!ص303*ةله!!،،!ث!3ه*"

ة،!ص3ثم3"3""!*3،"!5له"6،ة3ط!ص4ذ!ل*ة!هل!"ة*ل!ة"4لا!س5-

!الح!هل"4ة،لاح4*ح،له!!ةة*؟!."."6"09!،ل!(4جعىر"كلء!ه3*
ول!غكاهـك!3!نية3ولذ2!ي"5،!،ال!!3!ا!ة4!*!*م!مء!طحثا!هه

،**!!ص3!*4*آ"أح4حف!(س!لأ33ءك!،ط+ح(لأ)3+6لاكاج4!ص3"،،له!

ذكة"3ة،!هم!يأ4ع+هول!*8.4م*!مخا،ذكأ*!*ذةذح13،*ه2
س!طهمأ"ا!!ثءع52!ميف،!ف"*ة"!!!ب،!3!!س8؟*س!كل.س!4ة!،.ج،.ءطع

"طةلم!ة.3!؟"+*فى!سط+4ح*ه5"*ولح!لح!بذ"هم!3!هلأ3ء!!آ،!ك!.ي!

*!س!،ص!،ء!ه!ءس!4ق3"-ط!..ة"853،!*4ح*(ة4،!م4يخ
*ع(!6*ء!!مء،.ذ.ح+عهءءه،ممع!طل!!كلهيهمء3آآ)!!س!ثلا!ول

ة34(3ج!"(*ء*،"4!!لو(4036+!567!ص*،3!!ك8)ه*54!هل4ع

ص!ح+523لو!ا،ه*!كأل،!*344ءآص!ص!م!طحح!،أح334!3؟ةمب8!!م

3)-4،!مس!؟!أ3ءهعء"ء4"ء!،،س!ط"4ح3ي!س*4+*م602؟4!صج*ه"

"!!ص،."4ع3ع3!كي!،لماح!ذ!أوللأحلأ*"هي52كع!ث!؟كلأ57ط

!*ه*!ص!ط(ي"كا!3!ول02.33م!ءج!س!لك،
ىىه*!ح"*3ول*ه!3!+3زكاط؟ء4ءم"طمم!ول،*هثعكه(+م!هم

3(.3،*.*هع*!ص!لك*ء(!م!له!ح!كألهأولة4!س2ع*!ص!صمهم!ط!

عطي)3(أ3*8اعأ)جه*!!!ة)ول3(8ط!ول40!ثه!-ثهم!اك!ضهه،جما،5!
35!ء،!4ة3"!بأ4ءذء!!ث!،ل5لأ*د34ء،،"ذ"ط+!*ح*!،
وللهاكه3لثايه!!*3،ءآثه!ط5*"4ع3!*ح"9!،3"ع!ط!ص*!*هـ*

لمبماج!!ة*!-لمن!3*له!6*3!!7،آهن03!لب.

هـ!ئ!آ*8ة(4حلما!4ط5*5م!*ء(ح4لأ!كل!ذي*ذ!ص(هذي!ش
3كل!،لممةي!،3!43!.حي!كع!كك!مه+ن3ط"3ط،*ةقشءء!4

4ذله!4.ط*.8لاه7."ط"خ4ة،س!،ء،!!3لأ83خه*3ة4!3ج4ة*-
م!سفى53ء*،لاآ0(4ع،*!*ول3.ىأءة؟لح6،3أةية3ط3كا!ةحله!!س*ة-

،*هى4!343!\\3*،!3!ع،أل،35*ذ،3آ.!سولء33ح!م3.

ل!ط!لهط*آ9ذ.!س.+4عأ!م!ء*و.كا!لمكه.+4لاس!6!ك!س3!ص"!ثك5
!*4ة!"4لما+،03آ(4ح5!*!س*3!هههـعثيأ"5لأ6كا5مح+3ولكل
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!و!!ىص8*.2كه7

!ة(*ي**"ثم!!83"!ء!!63!كلأطص!-ةط"،*!35*م!"(*ه
ةئ54*ء،43كاةم!طك!فه7(4.943*ءلهص"4ح،!((لام!-صءي

"،ع4ح4،أ"!مطءه!.!."466،!*4كلا!كه!لو"طء3!،30ء!!

"ة3،ء+!صحا*4ولحير4*ثع.
طك*!*"3+لوس.-لو5!س40،مةله!ذ(3ك!!اةس3هم3*هيذ4ح3!6،ح

*!س"*(!س!*ه*ء"ع8804!*ال*ح4هح*3ءعي!"!مكاك!*!!"
34!3ع3(+*،.ط!."074!*44عة4!.*.8،54.

!هل!لث!"*-3*وو8.-"طيف*ء4!ألا!53ءط*ه"ح!،،!م4لم!

ظ!س3!ث!مة"طةح)"ة3*ء!س*(!م*3ة*ء!ص*هص!سيأ*+لهة*هطبماح
*6.53لهة3!ع!ه!ه!أةطة!5!ال!م3(ح!ص*!م4!*ه*!حط؟ول5-
4!**عخ،آ!524!!17!"3عأآه4ةط3طة*4.حي!م!نة4

.8431.!.!

ى**"*!"!يء*3.

!ط*+"هط04"،ي)"!"33آ*)3ه*"ال+!+)8*!ء!*!م*،.-!

،3!ص!4ة3!س*ذ8!!م!ح7!س3ط)قث!م!!!لما!673ذ(4*ع!!ذق5،!طآ

م!**!طهثلأ4!*3ح،ة!ه*،"املأل،ة3ط!ص46ص!**ءولص!له!لا
*هثق!!"43يت*3!فىحطه.ء3"ط!مه،!ههل!ل!ث"3كمة"!*ه*ط

35"4!ص33!*ذص!ول5ء،هآ!!ه!آ!،(لالأآ"،!ثك!ث!8ء!ج4!مل!فا!س4

،3اهل*!مم*ه!تاكلو.

3ه*+!!!ل3ى،!ل33ه*+*!3"ي+لو*-.*!3)+ى*ه"!ول

ةط"5ط*ء"خ5،!(!ة*3ل!هآ3ة!"5،5حذعط32ء3(ط!م34ءة*!ذ(3
*!س،ة!أه*،ور4ولهآ353*هةم!!!ء!ة*3(،4!صلوء4!**!مه-

3+*.كأ4!س!امل("53!ث!4*ص!ص!لأ!س+"!س35!م033ه*3(!*"ذ-
*ه"ا!م،6(أ،4!!كآ!!3!ع3ة!*لعةط5ح*ءة3!ص،65!طه!ة!مل!ل"

لا!ء،ه3،أث!33ه*-ذ*-،!"،!.*.،355.4!م3ع،ة*!صاكة*!مهه!

!ه!018+3،!م+،!ح!س5،+"ء*ةح4لألأء*!سس!*خول4لماة3،"ثه!ءط**ط!م
ثع*4ولهح7ح3(!مه4آ35*4م!ثهول04!**!س4!*45،!93ط3"3-

طأة!*!آذ4ثا.")،!س5367ط*5\7*أ!ص!أ**ءة!م4كث!كطكا36ة!(ح!

353،ل!ح،!م"ةامل3)*،حه!3!!هل3"5!،!م،،!ص3!44*!ص53ح4هم5ط*ة
لأكا3+*"3!(!س3،!!ح33ة!*آه،*3"لة"3"أكثه!آ!*،"كل!"5

محم،خله!ة*!ثذ!هث،ذآ"338ة"،!،!!!*ةأ!5!ال!!م*ح،ذني*ه53

)3،!ث*.

3ى!*+*8830**ى!يلأ4!مث"!+ه*)!*"لو.-!"ء*ط!س!ه!-
اك*!!سذ*!!خهولحة3!مط"3،037هم!،1،.،!ع3*ءةآحط،ي*ح.

!هة،ءءم(4!س6353أيق"5م!طآأل!.!هل352لماه3!م34هـ58!!
33
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أل!58!3!***آالمي.

يء+!"آ5لو!"ه*"+آهك.-!ص!علامح!طح؟3!ي4ة،لأ*ه54!اك

"7حللاول5.3،ألحة،48ة333*ةال3*!س*!ةلالأ8403.!كلاه*ط*ثا
"*لوه!*!*"3اف**هيتء"*!!*آ!.-"34ع"53طمه!*فى

ءآيأ4!مملأي2+*(.أ،،!س4ة،3*!ةلأ"،3ح"آ(!ة*ذ*!!ح4ال!ه*5،5-

ةحكاح!،ذط3همأه+آءآ(أذ!سكأ*هة!لك""يه!ة3!س،آ35ثه!له!4!م7علا3

ءآلاء3له!0،285034!..ول8،3."4ج35!"لماء1؟7كحة!

*هأل،ح*ةث*0330*3!فة!ح(ة*ه"،ح،آلت4ح3!س4!!ع،4!لو"م
5خ!صمءةي!*ءة(خ*آ(63ل!أ!)"!ة*"ح3ة3،جه*ال!("ال!هل"*حلهأ،فى

"!3ل*!ل؟ةش))!3مةأية،كا!8"*ه34*+هم!3!*قول،س!يتةط3ح،3

ة*+*ه*ةمك!هلع+!،4!م1*3ء8!م"طة.كلهملاه"3،49كا!آكا!*
!.*.8)5نيه*ة301،،ص!!نأ*ةة3،ال*4023**ه!ل!ث3!،ححلا

40"س+!*ة32!س!،مه*،*!!!-"3ء4أ"!هم83،للأطية4!!
كث!لأ3!ث!ه!3ءمأ3"3لماءلما*ح3!47ءشأ!(هم!!ذا!4ي33كاىءس!!سه-*ول

!،،2ء*"ي!م.
له!لأ*!*ول!75ح!مآ7يأ*83+5*8!*!!م.3!4"ه*!.-مه

4لأأ!ص3!ص3ة!س3ء4،2!ص!32!*؟"*ح،"ة3،08أل!*3.لههآ!س5*(*ة!9

ةثا!ك!3ء43س!+ص!43ة*!235*(!عح3ع!ث"ذء*"440!س45!(ط
25ولذ*س!،!3هىمث)"!ص*اث3،*ع!!س353آهولء33"!ق(1)أل،!س،

كلأ4"حط!ث!3"!ص*ح4!.مب.8،18،ألهل4(*له!4304"يألافىحه*-

*ذ3"!م4.)6!س"!33(53اك،!"ع3ولهكهةله!لأ،ة،545،420ح4

3!*ط*ة،4ع(ملالماهح302ه*ث،أهل!*"أ*ه"،ج،ي!لالأ!2(ح3"*!كثلا
6!سح*هأ*ء*لأعح،شأس!3لاة38ذ،ي"!س67ء5،!م"4!صأ8ة3(كللاه*هال!

*!لأ،"ة*هكاه!،!*4كيلأ5ء!مللهأ034!،30ءآ!ي(!لأ!،عع8

*ثمءيح*(ولهيأ4عىطعص!3.3*هت!3

.3*5*3"!كأأ"!له!

طى!م*!**)"!آ!+طهوو.-س96"لما!4*هءم؟394!صله!.ذهكل
(،!س4،كهـة"3ع3!*ث!3!ك!وله*!مة!*ء34ة3!!!.حجمط*"

"34ة3ه!"!4س!"25*هذ*ة"ه،ة8!سءإل+2(3!س+3لما3!سم!ك!حء،43
"ول"*"طحط3!اكةح،ع!كرلالما؟*3،.!طتاللاع!،(ه!!س"له!.ول*.

"543،ه+ول"أ"عح(ه*لاطج4ةض35ام+ص!"ككا!3آهلهأ4أ3ة*-

*!ثا،ا،6)علأ*يعلم!،!*ل\ا"!(!"**!473*خع4"ح43ءذءم

)ةحآ.7*ءممايأآأ3ءأ!!ص!س4ع"35(!ص2ثاهم!أعح3(أحكر"97ءكاء

ث!س)\"ءة*علا،حه*"4أ*"""!+ة*آلما!سلاحج5،ا،أل"مه"4!ص،"-*ث!

34*+كمس!*أجأءة*52(اآ!س751،+**!3.4"الأ*!مه4ة!س!

!(ى"*!4!ذلو4!**،.لأ،ذفى،3حه+)جم+أ24!س34ة.ولملاول"س!33
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!ع!"**"ر!.2-5هـ

يي6ه!ي*"!!+45!ط30*!*آ.-"4!م+*أهل"5352يأ4!ة
طههكا!*!3حثا،حع،!س43!!!س4*)!س5،!3ل!لكلماج3!ث+فأ4!س*!05،

ع*آ*!م*آ3ث!اهطخ3"2"4ع+!!م*ة!74ة!صط4!م،آ*!ص4.*ع

!كث!3*!ث4!3ة8!م4،"كأ*ةآء*+ه،س!!".ة،44،لا7لأة؟)""ط!س

س!،لهأذ،2ء.لمج3،مهعإع!*!"4،ىلمولعول7آ،46حة4!.*.1464
+6ه"!أهل*ح(3ح!33حمم+3عثبما(لالألماث!ح3!مآه3ف!،40""لهأ*+(3*ه

74عأ4!صلاكأ3عا3."ا8"هك!م7ح*(اكة!7!ص3!ىعحه*هةي5أ!4!م
كال!034،*ذكال!4،ح44!م!ة*!م4(330ء*"4!مه!***(ة4ء!!م،ه

(ط!(6ول!حآ،لما3ح،ة!ة5*لأ!طةي4!!3"لا!3*ول"،ةأحطلا

"5ه!ل!ص*3"39!4!(ث!جكأ!"33،آهي)،3،3(!ص*40*.

!!لو!"!!،،له!3133*"لهلاف!*ي*آ!آ*ه+43"-.ول"!!*!ة9

!3ء"ة33"آأل!نءة*!4لألأ44!م!لو(4ء3م04ة43حممه!!نعءلو

ي!لههأولجشءجص!(حس!،،0845(،4،03عس!ة!ا!3!6!3ذ(!س33.""ص!
!س4!س،3*هم!آ3،"+3!!لك!35*،ة!سهمولهاث*أل.لهلاة4ءآ!!مل3أ*3،!ةس

!،!674+3ثس!م!لأها"4فه!ح35عم3303مهيطله!،!(ولم!+ه

"+للا!لو!م!!ع3ة،!همأ4ع!مهه.1،ي؟!صعىء!*ء"ء!*كا،علإفة!!(

*"*!،آ405ر!ث6\\3!حأ!ج!س،*60"(آ!اح3!!64،3!ل،4!ص3+كل!
!س!،،!سل(ءح33ة3،أ!ء!33ة3لهأولة44جول،5،،6!أذ5،"آه*!لي!س

!3!س*"حت!أه؟،هلهأ8،!،كاا9!كللأ!*فى(4!س3ح،*!4!"4عط)1،!،9

ثم35آ!س330ذ"آ53ةح*،!،الهل!*!*!!ع3*أ"4!جس!ع!س!،15آه

(!ث"ثهية47.!ية3"ء4.38هكث!!*!س،ء*ة"4ح!محر!س!سول،آ*همه

آ4!آ!ك!3!ص+م1*ء3طثعء*5ة!"46لأ3ء*!سمءم!ط(483"033آء
!ع4!س63ء3ع*وله(ءكاص!ك!!4ه*!4*آ)ذ"مأ!س!س3!س4أ40*)3

لماحس!!*"س!ةح!3673ع3!م!،،*03ولةتآ3*أ!!س،!*43*حط!ةأهل5

!س7.آ"5!م44!8!"3لمار4ث!ص*أ!ح**!لم!33طء).(024"3!ص3.-لما

4ةمةء*.
ل.لا".*5++)*!أ"*)*آ3+5*آ!5*آ!م*+ولطآ!.-5آ!صبماذ3

ا!كا2الأء(لح!سكثلا53ط4ط!س3!س!3!سكلأ!5ح4،ةمهول3."أ(!س533(آه

ط8*."5فه"زآ4!ك3ع3"*4،*ول!؟4علوا!،3!!س4،آه!."
86600س!ط"له!لما!3ء34!كال!حآءلآ!33ه،3ءذ!كلو(3،!هل!11-

لما!+ء!س533.9لأ!؟3لما3ة!حذ*3+"(ءع3إ3،!48!*4!2!مج31كبما!34

ء(*!صة4ح،6!ا3!ي"*!يها!،!*4.!35*له!4ة+ء"أ!حج!ح1؟3ء3

ي3و،!صل45!3*ذة،!3!35حم33033ط"ةلها!لهبماك!س!،"آس!4لألماله!6\3لهة3

لا*هآ3،!ل*!(!سألا430ثث!*هم!4ة*(!ط*4ة*!م4"أ3ذ"!!طة6*!س-

*ء7!،"لهأألأ4له!03*5(؟ة*!كح3كك!33!*+"5آولا!+ءة"*

كاه!أ،(3!++411ءآ!ك!3لهأ،ع!3*ةول!ز"آع34آ5*ط+*"*!

؟!+(،*س!3ءس!لمابى4*ة540730(!!سه*"!33آهلأ*ة،ع*ه2

4ج4حذ1704!*لما1،ذ63033ط5؟!ثآ!1!أل!43(33"،يحلالاح!22ا!"!س4

http://www.al-maktabeh.com



66)اخاصالملحرص

062!!قيظني،*آ*

44!م*+4الا.ة،أل52لا3\!م!آ،"53!س3ع!ث33ة،"84!*لوا!4ء3"هااللهل

4!ث79!أ7*عأ!4ثع.!3،أة3،(4لأح!3ع،أ+*5.،لاآع

وه*!**ى3!*!*ى!3!ىجه*!"هك8ه*ىله!+ىم!3"ه"هول
*4"+لو*!ئ.-"4عآ)"لما*53آهمأ4ة3!ق53لحالاكلأ3هم3*!م3،3!*
قى44ءكللم،.آ"4!ل!س!ب*ه5آ(4!يملأ40!!6ثم!س3!*له!صهكا6،"ئا"ة+

س!ط"عك!33"364878!لماح!(!ةص!*م!،ء3*ذ3ه!!ح،،8عكع!كث!

ح"،"7!س3عآ4(ء34ثلا38ة،لامة*3!*303*هلا28ع33!سح5أ7ع4

ة*(ء4ء،أل034ضحذثلأ*ه"ولح*س!44!مه!"ه!"،"ة3أ!83ءيعة3!ص

!أذ3،**ة6!كلنم!ء6("4!هل3ع،"!ء*"4ة!صط!!م4!4-*!لأء

40،8عةحح!ء*"4!ص3"!،!،34؟(ة"**"*!*5،!"!اكذ!(ه
*لأنا!عأأ.ول*."540ة*،آ4ال!!،،آ"*،ه!لا"لال!،*،5958!*4

3"عةة*!فح64،الكه!أسةال3يأ!مأ"3!طحح*ذ"656.ةي!3
كاولء*84(4عاكلأه*ط4"!هلآه!"أ،3ول6!نح5!ل!*!"،ع34د*ءله!

ص!!ء*+*"4ح!سه*43!ل!ك!سس"ا(ذء\63رر3ءمحح!*44*ع"ة!ح*حأل
\*)،"أشط4+35ة*!س!*له!س!كا*!*!س،ألح9لو!،،!مه4.

ح0305*.-+4حس!،ص!ح63ىف(!ص3ح35جم033303"4عص!اآ63!م6؟ء

!أ!ثا!3!6،ح(*ه!ولع3!،ه*2ه3لز،ه3"ذع"!ك*!4،!صء3*-

ة*!ى،،ح52ص!ط"63ذ!.4ص!مم03،3*!*حلو،3آءأ"ة3!!!.+!مه
كعة""07*!.!.،604،!*4غث)!س4!.*.آ69".لاه"-"لما

34ء!"آه3ذ*"ال33!علأ4!سلأكال!5!حء*5(%*(!ص4*ءيأة"2
!لةعلملا2!*3،4!3،!!س4.كلأ0343يه**ع(س!لىعءهآي4ح!03(

ثع"7"!7ذ"ا!(ا!آ4ذ3م5+35،ة(غ3!،لم!7!سءآ"ط!*!3(.!ية3

*3،6،03!لم!)!+ي!40طكاول6ال*ه+!س!*34ذ3!ه!ء5(ح*(ع!-

3أ7!م،"53طة3آ4!م*كهف!حيول3*علمفىفأثليهنجحم!م8!كهكاولقح!س،"ا!6-

،ة3!!اك!.!.،650،كث!4ة!س4لواك.!ة"5ء*(أ"امل35ة*ع!أ4-

ي!*،االحطلو*ء!هلأهلع34ءح3""ء*!سآهط،طف*ء"!3:-،،3ه*3،؟ألا
"ح3لما3ع،!*43!س!مل4لأ!ل4!ص3ح!س!سآ*!س*أالآ34ص!شهط3!6ذظ!س!

"4!س(!ث"+حح34*لما،1ح4!*45ممأل-!ص،!4"ص!آه*3*ءم!
لإاس!33ةح4*لأ"ه!ةة!!،،أ7ء076،!14!مم!*!"ذ!*ذ(ول!4-ذلما

ص!ة(3.،،*!!ع+،*،،6(1،ج!هل*!،أ334!ص40،!!محهحهتي(4)-*ول

4!س*3"ء34*57!س!3فى6ة!س"،"!)!،4علماول3""مء،،،.ول"س!،!
*8ى*!*!،!س3*!+لأ،+)هله!*!كآكر3!*!يى*آكل!له!.-53أة!

!اي(طءآلمى!ل)،ة3!ل!س+،"أ*7جالأثع"س!ء3(3ءكي+!ه+أ**!ص!ة

3مألا3،تلأءطةول(4!ص،!ص3*،3،2"3ح"((ء!ول!4!4كه!"(4

(4ح30،!سث!لا"03!مآهلما(43!كة2دجط،4ح7اهآعث+*ح4!*3ح،""
فيه!ءلا(آه(!أع3ه!،كث!كه!3ة،د*!5،"*034لاس!(18ع*م!م!ه

كالماظ!س!س33)،ولآلأ!5!س*ه،لمامح،!.+4ة3،ح!3ول!س4ء*4ذلا"نة

"ع!س)أ*!س!*4اثأج601؟أء6".)ة.،234*75،0+.2.0هر
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الهطصنامبراطورقيومؤس!الإروميالدينمؤسسبغعدمحمد

!!ول*كأم!.*26"

ههل+ه*3لو!س!("3!س"*ألم!ط8مأ!لذ"همكهد4آه"!س!ة*ع3ة4ح*حع8

خ،ط"4ة،"لمهه!ط3عط4لو"ء*4ة33!هل4لمه3*8أ!هل"ةمك"*ةـهإل!-
"!،ع4م35ص"!ع*ة!ألألهلاة*(هطم!س!*ى6لا!ع"!ص!*ذالاك3لا40-

ولة"3ءآ*!ط3!س!-!س*5ع3ء33!*لهه!مكلاى*ص!عفىلل!ط5*!ط!م!

!!س!8لا3عء"ذ4.8ح*ش*ة!م*5*ذ8"5لهأطةله!7!ص7ذ9ء!*ء3:
*!هل3،م!*أ!+*ةةط3لماه!57أ.!؟ذه*3(3*ذث!!فى(!حول-*ء40

*ي4!*أع*.ولهكأة*هكلم44ةكهى3!س!مطم!لأ33*ءذ303لا4"ه

ل!ذت8!ذكمه"*ح-!3!*5،*!م!س4ذ*،ه4*له*ةلألأول!عص!ذح4،9*لا

فا"لاه5ط!ص4!ذ(4!م!لا!أ!لهه*ه*ال*!ه.7!4*!ة،لاذ!"4ة9!ة

لمل!ة!7!ص"ه!4!*ع53)(،لهأ4!صلمة*ة!ة*ه!*ةع"،034."!ة9

(.3ءي(ء2"حذ*!4،74*لا"4!(مهو04!**!س3!معثة!3"ع-

"ه3!م*!*!"ه*!هل4،م!*ص!"،4ع،لأء!س3(!م4طحةط*4لأع!م*

!ىف؟8!س*كركا3*ث!س!هء"ولله!*ذ34حلوء4!ث+*!م4!*-*ءس!
!35*،!س*!*"3!س*ذء*!"5؟!ء3!م25يه4!هل*.*له!!ي+*س!*!34!،

"ذطحط"ءس!!سءفى"آ!!الا،"،لألماآ3طح4*ة!!ص3كهذ!،!4

ط!*!م3ذ*!س!سحكا*ح!*!ح3،!أهل34"!(ه"أ3"،كا!،*لأكاح3ءبمالل!ص!م
023!*!"3ذ4!ع!هل.

أكأل*!م*،!كلاأ*!+م!طه"838+ه*8!!*!!"لو.-3!*ة*ذ!"*ه
!!ذ3(ء+ء،(4!*سا!ح!س*6م35*84!مكا"3)أعء!هيلأ-!ل!ط

*!س4(440ع3ح!5523*لاله!ه*4"،05."4!ص!*"طه*"!كه

*04!س*ةله!،!63طحة3ط"ههمح،ء"40،*ة3"!ة،يءطكي"!3
"3ح3ح*"!(س!ط(س!"!لهلا3!*خحلاهلماح!لؤ"2"5.*ذ3ةط3-
8ه+،3م*هم!ط،أح*(طحمأه!طح3،ذ3*03م،الحه*3*!م4(ء

،"!!3!*!ي!ص*03!3"!)*،\74!س*!م4ة3!ححهلمه*(3!ه!لأ!"!ص

كل!"،ع*3،لمة*س!*س!!4حأ((ة،(لماكاز*هح*!ص4ة(،"منذ3ذ!كه4،ذ34!مل!

،هثه!ة"أص!طكل!3!س"!س*عث!3"ها)هآ*حط،لهألم!ءهم!!جلأ3!*له!ه

35"4!ص!!سلو"*غاع،!.+1!مط!ءك!673ة،*أل،"3"حاك4،"كلأ

ي،راح*،لا3"نم*3مهن!لم*3ء3*6ع"!ثع4!(دلا!صكال!س*،!.*."526.

+*!."م!
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المؤلف:عنمختصر

("859-"796)بوشجورج

والمسيحي.اليهوديالمقدسالكتابدراساشافياختصاصي-

.والمناظرةالجدالفيوبارغاواعطاكان-

.،818سنةفيدارتموثفيتخرج-

.برنستوناللاهوتكليةفيدرس-

بولس.إنديانافيالكنائسلإحدىراعئاغين-

.العامبالقبولالدينيةآراؤهتحظلم-

فيالشرقيةوالآدابالعبريةللغةأستاذاعمل،847إلى1831منالفترةفي-

.نيويوركجامعة

.(الحكمةوكتبالأنبياءوأسفار)التوراةالقديمالعهدأسفارعنكثيرةدراساتله-

أصدرها:التيالبحوثأهميليفيما-

ول!6لم!نضامىحى،7كهلمىحعى3!ع!ك!ولي!لم

لأ*ة7ح33ةلأ(ءآ7أح4ةكهلهة*سأأ6333ةح؟

لا!45،!ك!ص5ءغ!ص.ول،يكهىىآ!كأ!ك...(*!ك:ح*31(5*!!4أاأ،نج،5581)

.يا!43:!"55187*ع!.1855

.""ءى7..؟فى*ي!اعىلم،،4،5!د"3ي7يءلمي!ل...(**:؟40*!11!س*،!5غ-

:*ءآكاة!هاح3"9،18-)

.حا!س!ههح*آ3!"5كا!ة07

.عىي!ك.يلم"33ة!كةى،7...(حة*حة**فى!ذ:ول،ح3131!!!7ةكه،9281)

حاحيهلا!س*،3!55ط!ة07

لههـ.!كىكا،لم4،رل4ع3ه!ك،لمآع+ع63علما"لو،7!ولكاى"ى2*4!ص4.(*كلأ:

+هلاا4،*!س"!هث!*!س3،كهـ!"ه،8391).

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسلمينامبراطوريةمؤ!س!!5الإسلاميالدينمؤس!بمامجسطمحمد444

!ك،.34.لأ83918378.72.45.

.،،،،ريآيى"لمآ،ء.لم"د.لىهالمآرع+ءلألم3ح3ر/نممول3يق(!4أ4خ،4!سا"4أ!:لهاأ"-

"أ*ح،آه،5481).

.ول!43:!513أ.!98.

.!آعآ3.لمآ5ى73ة2يأىآ،"ةى،ي(!0،03*:3،10احخ،"،،0581).

لاكا43:ثر!!س729."8!98.

.الم3حغلأ،ط،هول04"،يهمىيل(*.*.:آ04لا،!اا!س*،81!ل5).

.القارئيديبينالذيالكتابوهو

:4*كأك!!!75.!98.

ول.يكهثيع3ى*!كرلههي4ع"85صم(*.*.:لء4ول!)اح*.7481).

.ح،ح+ح*(3!400!،7ة0،3*.

.!ول4:كأ!3،،56.39!847،98.

.يلمععولةلملمع،لأول7ه!كيلمآعءولهءحءلللمءك!(*.!ك.:!لأ!،ء*!!حلي-

اله!3،أل.8421).

يا!42:!+890.!842198.

.*رحىولمى!دا،ه20ى،!ي،4مل"،أحع.،كا!آ/ملعءهحآ،"منالمرع،؟.،أ!أيمء..؟".علمى.؟.(لملم"،".9!

/لإ3"ى!ى،اوليلم"ك!!حكا،601لمكاه...(سأ5*04*:له.3"!سأ3غ،5881).

.لا!43:!!ر1872.!885198.

."4ح67غاالأح753أ5*ءأ(*.*.:33!،ء*!7)ةحكه،8471).

دارالمريخ.نشر.مستفيضةدراسةمعللعربيةترجم

اح!س*ح*(!!هكاه!ة7،!أه*.

.ديآى،"لمحذآ!ك،4لمى،7!!3آ*عىنملمىحهللمآ4رح!هه!لم.لىهقيى.؟.لمى،/عى

(!*4ء7!س،.:اياءل!4!ال!س"*ء!*،1841).

.!الح4ا"!24513.!97

رعآىكه،!محآةخع!ضىلم6لم،!3!ع،حة!نىلمأ،رطالمآرح!ههطلملمه*ى،لم،ى4ط؟.

(*.!ك.:17.*ه!أ!4،،لأح*!8671).

.!ول43:!24513.!867197).

.دعآهإكاحةمىحلمآى3ل!3ى!ض2،ىحلمى،لي،/4ي!هه!ك*ليءقيىى،/،ا"؟،3م4

ح4.(*.*.:.!**!ال!ح*1850).

.!لا43:!23513.!850198.

؟.حآرممذ"لمحآأع.،،لمى2!ليع3،ملآحعألمع*علم5،1،ي!لمي!ههطلم*لمهرمملى%/لم4مل.؟.

(*.!ك.:33!ر!ه*!هولأا!سنج،الأ44).

.ة،ا43:!29513.!844198.
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665المؤلفعنمختهصر

.عآه*3نم"لمح4،ءحعلم"مل،،ملع2ءهآح.حلمالمهآلملمح!ى04"لىىطح"،أمنمع.4/د.

(*.ألك.:**يه!لث!حلا!أ!لأ3ه*،،852).

.!هل334:!25513.!852،98.

.*ه6جماح!.!أءحلمءول2!،حم.!شلمىه"!ييلمآع!هى4،ه،(للأ"لم4رع،.%

(*.*.:17ة3*ه!س!4،**حأل.،858).

لا!43:!265،3.!98.

.لأ!*ه"4.له*3،4**.ى!ك3ك!لأىيكا25ي!لمآرع،ةكا!لمحنملم3حرهل،ع!لمىلم/.-

.لم3(*.*.:+!ت!س3،،558).!2ح!محح6لأ!لحءكأه!س!لا34.

.!كة34:!؟،006.!558،99.

.يلم3عع.بمم3آ"ءيىلمءى:ء3.،،هولللمآ،،لمهرول3*ىلملمهوح3ي4للكه4،أ2"ممك!لم

ياى!ل!هو/ىكأالمرعلأح.0107*105-21،آلا*!س،842-وللأ*،384.*.!ك.:ول.+.*ح"ثه!38.

.!ك،.*4ولأح35هآ3*3:63ةا!هه*342*حاح883.

.)س!آثه"،؟043**3.ةح43أح4أ**!*ولح).ءهحول)،إع،يلآكاحه،ييحرعا"-

"ةغ"لملميطيغ12إ،لمع/لمحى3ىحعم3.ليه"اىى،7،إعلم!ك6"يلإح!41كاه.*"حح4أ،أ*ه"أ!4

ثة44أ،أ58!كالأ"ح53!!س!،لح؟4(*.!ك.:؟04*!ا)*ص!،!05،*ه:05حاخ6،"،)؟47).

!ل،.ةمل4:!*لأ748."231.

ص!لهأ.!لأهنج4حنج!للالا!تج،ل!س*ثة3،0ثة*حءةنج!س،م!س*ولح.ع//غلم3لم.لمرع

!مب،مل!كآحلمر،ثهه*رع/كا.نم5كا"!ك!/).لم03ه،ولمألاا،343ح3.4!س7ة3!س34*4ح5،.،.!سحآ!س64لأ

5!س53ءح!يا34(!0310*:5،أ3)ح،"لهة5081).

ا،هـ43:ثر!1872.ا!8501453.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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المترجم:عنهمختصر

مشتركة،عمالأ

المصريةالهيئة(الترجمةفيم!اركةوأكاديمي)إشرافبريل..جأ.الإسلاميةالمعارثدائرةتكملة-ا

.(يقس-!منلالالإبداالارقةمرنروللكخابالعاسة

.(17"110،!،كال!اكأاا11،.همع)بالتعاونمج!ا،لل!تابالعامةاصريةا!ئةألغ،انطافلموسوعة-7

الطبع()تحتللكتابالعامةالمصريةالهيئة،المرأةموسوعة-؟

.للكتابالعامةالمصريةالهيئة،القياسيةللأرقامجينزموسوعة-ك

اللبناني.المصريالكتابدار،القاهرة،(الإسلامية)الأمةمحمدمحضيرأعمالمجموعة-؟

4الادياقمجالفىومؤلفاتترجمات

.(الطبع)تحتللكتابالعامةالمصريةالهيئة،مج7،زينرتحريرالحيةالأديانموسوعة-4

.للكتابالعامةالمصريةالهيئة.واتمونتجمري،والمسيحيةالإسا،م-7

المصريةالئميئة،شلبيأحهد.دمراجعة.آخرمعقسجمة،واتلمنتجمرية!!مشيمحمد-!9

.ل!خابالعاكة

.واتلمنتجمري،وضحاهالإسلامفجرفيوالشدرالقضاء-3

العامةالمصريةبالهيئةالطبع)تحت.ودراسةترجمة،أنترمانآلان،وشرائعهمعقائدهماليهود-1()

(للكتاب

الكافي.الاهتمامتلقلمأوربيئدينيإصالأححركة،للتثليثالمناحسضةالأوربيةاحركة-اا

)تأليف(.دسعوالملكجامعةالآدابكليةمجلة،الرياضر

.للكتابالعامةالمصص!يةالييئة.كولزبولتأليف،رباأوفيالعثمانيون-ا+

،الرحلاتوأدبلحضارةواالتاربخفي

.()برمجظبيبأبيالثقافيالمجمع.ودراسةترجمة،دلبوكيركأفونسولأعمالالكاملالجل-ا؟

!)ظبيبأبيالثقافيالمجمع(نابليونعصرعنالأخيرة)الأجزاءديورانتولالحفسارةقصة-ال

.(مج

الئقافيالمجمع.وتعليقدراسةمعللنصنشرإعادة،حدادعزراترجمةالتطيليبخيامينرحلة-ا؟

ظبي.بأبي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


34ثا
المسلمينامبراطورلةومؤس!الإسافىميالدينمؤسسلجدمحمد

17-

!ا-

(،1-

(!6-

-!ل+

-+؟

-!ليه

-!ل7

لأطل!-

)،بر-

المريخ.دار،الرياض.(تأليف).التاريخعلمإلىالمدخل

.(مج2)المريخدار،الرياض.لثيبيالعربيةالجزيرةقلب

.للكتابالعامةالمصريةالهيئة.؟جوالحجازلمصربصتونرحلة

.للكتابالعامةالمصريةالهة.فاريتمارحلة

سيقيا.أةبنرفيت3السحاأشز!

.للكتابالعامةالمصريةالهيئة،أفريفياجنوبفيالرحلاتآشهر

.للكتابالعامةالمصريةالهيئة،الشرقإلىردلفالأميررحلة

.للكتابالعامةالمصريةالهيئة،والحجازمصرإلىبضجوزيفرحلة

.سعودالملكجامعة،الرياض،للرياضبليرحلة

النفائس.دار،بيروت.آخرمع،للحجازيوركهارثرحلة

.العلومدار،الرياض()تأليف.!االقرنفينيجيريافيالأرضحيازة

للثقافة.الأعلىالمجلس،القاهرةودراسةترجمة،العثمانيةمصرفيأحاكمةاالسمر

.(ا!؟")-17!4)الموقربوشجورجتأليفالمسلمينوامبراطوريةمي3الإساالديىرم!سؤسهمحمد

المريخ.ار،دالتاحصسغ.ودراسةترجمة

المريخ.دار،الرياض.ويرجدونتأليف،أفريئياجنوبتاريخ

)تأليف(.الكتبعالم،الرياضغانا()نموذجأفريقيافيوالثقافيةالتعليميةراتالتطو
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